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UP Events 
Kidskampen 

  
 

Escape Rooms
Bubbel Voetbal

Virtual Reality
Boogschieten

Lasergamen
Schilderen

En nog
veel meer!

 

8 - 13 jaar
Zonder overnachtingen
Indoor & Outdoor
activiteiten

Boek via:
www.upeventskids.nl

Onze locatie ligt aan de
westkant van Amsterdam,
op 10 minuten rijden van
Haarlem af.

Wij organiseren ook te
gekke kinderfeestjes!

Stel je eigen pakket samen

Avontuurlijke activiteiten
   voor kids vanaf 8 jaar

 Ook keuze uit een
    Kids lunch of Kids menu 

Boek via:
www.kinderfeestjeamsterdam.nl
of bel naar: 020-3375191

In alle schoolvakanties
De tijd van je leven!

Scan de QR-code
voor meer info:



NOVEMBER

TIP Stars2Go Jeugdmusicalschool: echt de leukste! Zingen, dansen en acteren in een super 
totaalpakket en nog héél véél meer! Ben jij tussen de 6 en 18 jaar? Kom dan meedoen en 
kennis maken. Schrijf je dan nu in voor een gratis proefles! 
www.stars2go.nl/gratis-proefles

3 WO De Meervaart: Een Ruimtereis - Het Laagland (4+)
In deze verbluffende houtje-touwtje sciencefiction voorstelling gaan twee fantasievolle 
geesten het avontuur van de nacht aan. Als astronautjes in spé laten ze hun fantasie 
sneller reizen dan het licht. De slaapkamer ontpopt zich tot lanceringsplatform. 3.. 2.. 1.. 
Daar gaan ze! Aanvang 16.00 uur. www.meervaart.nl

3 WO Poppentheater Koos Kneus: De Kraai en de Boskabouter (4+)
Boskabouter Bertus vindt een hongerig baby-egeltje. Een kraai pikt al diens eten weg! 
Help! Aanvang 14.00 uur. www.kooskneus.nl

6 ZA Black Cat Theatre: Ahoi (2+)
Ga je mee naar zee? Een leuke voorstelling over een reis naar een onbekende 
bestemming! Aanvang 10.00 uur. www.blackcattheatre.nl

7 ZO De Meervaart: Een lied voor de maan - Opera Zuid (6+)
Deze Nederlandstalige opera, gebaseerd op het kinderboek van Toon Tellegen, is 
speciaal geschreven voor een jong publiek. De maan staat altijd alleen aan de hemel en 
krijgt nooit bezoek. De mol besluit de maan blij te maken met een lied, maar dat blijkt 
moeilijker dan gedacht… Aanvang 14.00 uur. www.meervaart.nl

7 ZO Muziekgebouw: SoundLAB workshop (7+)
Ga mee op ontdekkingstocht langs allerlei (te) gekke instrumenten! Aanvang 14.00 uur. 
Meer info & reserveren:  www.muziekgebouw.nl

TIP UP Events Kids organiseert te gekke kinder- en verjaardagsfeestjes. Ze hebben 
super leuke activiteiten waardoor jouw feestje gegarandeerd een succes wordt! 
Lasergamen, boogschieten, bubbelvoetbal, VR experience en zelfs een escape room! Stel 
je eigen pakket samen. www.kinderfeestjeamsterdam.nl

10 WO OCCII Kinderpret: De Dankjewellebellen (4+)
Een muzikale interactieve voorstelling waarin je hoort en ziet dat er altijd wel iets 
mogelijk is! Aanvang 15.00 uur. www.occii.org

11 DO Sint-Maarten
12 VR De Krakeling: Meisjes pakken de jongens (8+)

“Waarom mogen jongens zoveel meer leuke dingen dan meisjes?” Het zit Zoë al lange 
tijd dwars.  Ze besluit het heft in eigen handen te nemen en undercover te gaan bij 
de jongens. Is het leven aan 'de andere kant' echt veel mooier? Te zien van 12 t/m 14 
november.  www.krakeling.nl

13 ZA Ice*Amsterdam
Ice*Amsterdam, een moderne traditie, keert terug op het Museumplein. Vanaf vandaag 
om 10.00 is iedereen van harte welkom! www.iceamsterdam.nl

14 ZO Intocht Sinterklaas 2021
Dit jaar komt Sinterklaas niet per paard aan in de stad, maar met een echte stoomboot! 
Vanaf 10.00 uur. Kijk voor meer info op: www.sintinamsterdam.nl

17 WO Concertgebouw: Sinterklaasconcert (4+)
Sinterklaas is bijna jarig! Pianist Cor Bakker en zijn vrienden organiseren een feest voor 
hem. Kom jij ook meezingen?  www.concertgebouw.nl

20 ZA Bijlmer Parktheater: Fluisterstad (2+)
 Een muzikaal sprookje over de plek vinden waar je thuishoort. Aanvang 11.00 uur. Info & 
reserveren: www.bijlmerparktheater.nl/nl/fluisterstad-2

21 ZO Muziekgebouw: Open je Oren met violiste Lonneke van Straalen (8+)
Ontdek hoe fris klassieke muziek nog kan klinken tijdens dit leuke concert! Aanvang 
15.00 uur. Meer info & reserveren: www.muziekgebouw.nl

23 DI Muiderslot: Sinterklaas in het kasteel
Wist je dat Sinterklaas als hij in Nederland is altijd op het Muiderslot logeert? Vanaf 23/11 
is er van alles te beleven op het slot! www.muiderslot.nl

24 WO Plein Theater: Het mysterie van de grote mensen (6+)
Theatercollectief Dakzonderhuis presenteert een spetterende show over het vreemde 
leven van volwassenen. Met bonusactiviteiten voor én na elke voorstelling! 24, 27 & 28 
november 15.00 uur. www.plein-theater.nl

27 ZA Hemlab Zaandam: Helaas Speculaas! (7+)
Kom bij het lab onderzoek doen naar de echtheid van gevulde speculaas.  Ook op 4/12.
www.hemlab.nl/sinterklaas-helaas-speculaas-2

28 ZO Buurtcentrum de Havelaar: Bibi en het Verdwaalde Paard (3+)
Een verrassend marionettenspel voor peuters, kleuters en hun ouders. Aanvang 11.00 
uur. Reserveren (verplicht) via: www.ajtc.nl/havelaar

28 ZO Gijsbrecht van Aemstel Park: Leesspin speelt buiten (3+)
Voorstellingen voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Iedere laatste zondag van de maand om 
11.00. Meer info: www.leesspin.nl

30 DI TIJD VOOR VERWONDERING: Midden op de Albert Cuyp in Amsterdam staat het DONS 
Huis: een podium, een kinderwinkel en een ontmoetingsplek in één. Met iedere week de 
spectaculaire DONS Show vol theater, muziek en interactie voor nieuwsgierige kinderen 
tussen 4 en 12. Check het programma: www.donshuis.nl

Check het programma: www.donshuis.nl

MUZIEk . theater . broedplaats . kinderwinkel

Albert Cuypstraat 206, Amsterdam | www.donshuis.nl

Nieuw podium in Amsterdam!

DECEMBER
1 WO NedPhO-Koepel: Sinterklaasconcert (3+)

Kom samen liedjes zingen en muziek voor maken voor Sinterklaas. Misschien komt hij wel 
langs! Aanvang 15.00 uur.  www.orkest.nl
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 de toneelmakerij  
 presenteert 

 toneelmakerij.nl 

De drie biggetjes 
en het wolfspak
Familievoorstelling met virtuoos 
spel, taalgrappen, muziek en 
soepele dansmoves 
4 

18 + 19 dec - 26 t/m 31 dec  
Theater De Krakeling         

Meisjes pakken  
de jongens
Ode aan meisjes die in bomen 
klimmen en jongens op ballet 
7 

13 + 14 nov 
Theater De Krakeling
18 nov Bijlmer Parktheater

hans & griet
Magisch muziektheater voor  
de hele familie 
7 

25 t/m 30 dec  
Internationaal Theater Amsterdam
2 jan Meervaart

>



Mis ze niet!
 BINNENKORT IN DE MEERVAART  

Z0 02 JAN

Hans en Griet
TONEELMAKERIJ & SILBERSEE

FAMILIE

Z0 07 NOV

Een lied voor de Maan
OPERA ZUID

FAMILIE

Z0 26 DEC

Dolfje Weerwolfje
RICK ENGELKES THEATER PRODUCTIES

FAMILIE

meervaart.nl

 02 J

7+ 6+

6+

SCHRIJF JE IN!

6 t/m 12 jaar

www.plein-theater.nl/jeugd

KOM
THEATER
MAKEN!



Amsterdammertjes is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van 
het Regionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet 
aansprakelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-
6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.

Illustraties - ©Gaudi Hoedaya • DTP-werk: Irene Dubbeldam - www.irenedtp.nl

DECEMBER

TIP Een avontuurlijk kamp tijdens de schoolvakanties! Een te gek kamp voor kinderen van 
8 tot 13 jaar oud aan de westkant van A’dam! De kampen zijn zonder overnachtingen maar 
bomvol sportieve, creatieve en avontuurlijke activiteiten, zowel indoor als outdoor. Denk 
hierbij aan bubbelvoetbal, lasergamen, boogschieten, schilderen en nog veel meer! 
www.upeventskids.nl 

4 ZA Theater De Krakeling: Sinterklaasrevue (3+)
Een onvergetelijk, muzikaal Sinterklaasfeest voor jong en oud! 4 & 5 december! Kijk snel 
op:  www.krakeling.nl

5 ZO Sinterklaas! 
5 ZO Het Zonnehuis: SoWhat Familieconcerten (1+)

Kom vandaag naar dit leuke Sinterklaasconcert voor jong & oud! Aanvang 11.00 uur. 
Reserveren via: www.stichting-sowhat.myonline.store

11 ZA Nationale Opera & Ballet: Notenkraker & Muizenkoning
Een feestelijk sprookje in Hollandse sferen dat onlosmakelijk is verbonden met de 
decembermaand. Van 11/12 t/m 2/1. www.operaballet.nl

11 ZA Muiderslot: Winterkasteel
Ervaar het échte winterse leven op een kasteel van vroeger! Van 11/12 t/m 6/3 Kijk snel 
op:  www.muiderslot.nl

12 ZO Schouwburg Amstelveen: De Prins van Oranje (6+)
Een spannend sprookje over list, bedrog en bovenal liefde. Met o.a Dieuwertje Blok. 
Aanvang 14.30 uur. www.schouwburgamstelveen.nl

12 ZO Plein Theater: Als het sneeuwt (2+)
Als het sneeuwt is een aanstekelijke, grappige voorstelling van Simone de Jong over 
flexibel blijven in moeilijke tijden. Over de droom van de reiziger. Aanvang 15.00 uur. 
www.plein-theater.nl

15 WO Poppentheater Koos Kneus: Roodmondkapje en de grote broze wolf (4+)
Een wel een heel bijzondere versie van het welbekende sprookje… Aanvang 14.00 uur. 
www.kooskneus.nl

TIP Deze kerst in Internationaal Theater Amsterdam: Hans en Griet (7+) Een magische 
familievoorstelling vol opera, spel, zang, hiphop en dans. Hans en Griet zwerven ’s nachts 
door de verlaten straten van de grote stad. Onderweg ontmoeten ze allerlei wonderlijke 
figuren. Gaan ze ooit nog terug naar hun ouders? 
Meer info & reserveren: www.toneelmakerij.nl

18 ZA Hemlab Zaandam: Vuur & Licht! (7+)
Een leuke workshop die alles met de tijd van het jaar te maken heeft! Aanvang 15.00 uur.  
Kijk voor meer info op: www.hemlab.nl/feestelijk-licht/

19 ZO Haddock: Oma en Liesje vieren feest (2+)
Een vrolijke, interactieve voorstelling voor kinderen van 2 t/m 7 jaar. Aanvang 10.30 uur. 
Info & reserveren: www.ajtc.nl

21 DI Winter! 
22 WO Koninklijk Theater Carré: Wereldkerstcircus 2021

Het kerstcircus wat je een keer gezien moet hebben! Van 22/12 t/m 9/1!  Komt dat zien! 
www.carre.nl

25 ZA Kerst! 
26 ZO Pleintheater: Winterfestival Nietsnut!  (6+)

Deze kerstvakantie is het feest in Plein Theater! Met de theatervoorstelling Nietsnut 
(6+) van Theatergroep Wie Walvis en feestelijke, winterse activiteiten. De voorstelling 
Nietsnut! is een ode aan onzin. Aan een wereld die je pas ziet als alles stilvalt en je de tijd 
hebt om heel goed te kijken! 26, 28, 29 en 30 december 13.00 & 16.00. 
www.plein-theater.nl

26 ZO Theater De Krakeling: De drie biggetjes en het wolfspak (4+)
Een familievoorstelling met taalgrappen, muziek en soepele dansmoves. Het sprookje 
gaat op de schop en verandert in een coming-of-age voor de allerjongsten. Hoe overleef 
je als je moeder je zomaar het huis uitzet? Hoe overwin je angst? Wanneer vertrouw je 
iemand? 26 t/m 31 december.  www.krakeling.nl

26 ZO De Meervaart: Dolfje Weerwolfje (6+)
‘Dolfje Weerwolfje’ is een spannende musical voor het hele gezin, gebaseerd op de 
succesvolle kinderboekenreeks van Paul van Loon. Op de nacht voor Dolfje’s zevende 
verjaardag gebeurt er iets heel bijzonders. Dolfje verandert… in een weerwolf! Dat zet 
zijn hele leven op zijn kop. Aanvang 13.30 uur. www.meervaart.nl

TIP Scheepvaartmuseum: Waar is Willem? (3+) Kom meer te weten over vader & zoon Willem 
van de Velde, twee bekende zeeschilders uit de 17de eeuw in deze leuke interactieve 
tentoonstelling! Van 26/12 t/m 9/1 Kijk voor meer info op: www.hetscheepvaartmuseum.nl

29 WO BIMHUIS: Groove Beest! Met GreyHeads (8+)
Elektronische grooves voor de hele familie! Door Rotterdamse band en MC Groove Beest. 
Aanvang 14.30 uur Info: www.bimhuis.nl

30 DO Nationale Opera & Ballet: Goud (4+)
Aanstekelijk muziektheater over veel verlangen, alles krijgen en tóch niet genoeg 
hebben… Div. data,  meer info: www.operaballet.nl

JANUARI

1 ZA Gelukkig Nieuwjaar! 

4 DI Zaantheater: Checkpoint Theater (8+)
Theater saai? Deze show vol ontploffingen en andere gekkigheid in elk geval niet! 
Aanvang 11.00, 13.30 & 16.00 uur. www.zaantheater.nl

4 DI Concertgebouw: Jazz op Recept (8+)
Maak kennis met de wereld van jazz tijdens dit coole concert! Div. uitvoeringen op 4 & 5 
januari! Info & reserveren:  www.concertgebouw.nl

5 WO CC Amstel: De hond die licht gaf (6+)
Een muzikale griezelkomedie over alles wat voorbij gaat en toch een beetje blijft. 5,6 & 
7/1. Meer info: www.maxtak.nl

9 ZO Muziekgebouw: De koning bakt een huis (2+)
Een leuke voorstelling over bang zijn en durven. Aanvang 13.30 uur. Reserveren via: 
www.muziekgebouw.nl
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Echt dé leukste Jeugdmusicalschool!

Meedoen? Schrijf je nu in. 
GRATIS proefles!

www.stars2go.nl

Veilige omgeving    Passievolle teams

Hoge leskwaliteit    Vergroten van het zelfbewustzijn

Zingen, dansen en acteren in een super totaalpakket met in 
het nieuwe seizoen nog héél véél meer!

  Bekende musical gastdocent uit Alladin op 
zaterdag 20 november

   Kerstpresentatie op zaterdag18 december

Er zijn nog enkele plekjes vrij. Nieuwsgierig? 
     Kom meedoen en kennis maken!

www.stars2go.nl

