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Hofpleintheater: Sint Sing Along (3+)
Zing mee met Sinterklaas op zaterdag 20 november, zondag 21 november en op
woensdag 1 december!
Meer info: www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/sint-sing-along/
Studio de Bakkerij: De Heksen (9+)
Een leuke film naar het boek van Roald Dahl. Inclusief workshop.
Aanvang 13:30 uur. Meer info: www.studiodebakkerij.nl/productie/de-heksen/
Theater Walhalla: Echt Wel! (4+)
Een humoristische voorstelling over jokken, vriendschap en jezelf zijn.
Aanvang 11.00 uur. www.theaterwalhalla.nl
FutureLand: Kinderworkshop Sinterklaas
Maak je eigen pietenmuts of stoomboot tijdens deze gezellige workshop!
Vanaf 11.00 uur. Meer info: www.portofrotterdam.com
Theater In de Lugt: Kinderopera Jacques de Slak (AL)
Een eigentijdse kinderopera vol emoties, kleuren, humor, dromen en poppen.
Aanvang 17.00 uur. www.indelugt.nl
Science Centre Delft: Rolfs Surprise Lab
Maak samen met onderzoeker Rolf Hut en studenten van de TU Delft je surprise
nog mooier!! Kijk voor meer info: www.tudelft.nl
Het Weetpunt Zwijndrecht: Help de vogels de winter door!
De vogels kunnen in de winter wel een extraatje gebruiken. Kom jij vanmiddag ook
helpen? Start 14.30 uur. www.natuur-zw.nl
Mariniersmuseum: Pakjesboot 12
Altijd al een keer willen kijken wat er nu echt gebeurd aan boord van de
Pakjesboot? 24 t/m 28 november. www.mariniersmuseum.nl/nl/sinterklaas
Theater aan de Schie: Checkpoint Theater (8+)
Theater saai? Deze voorstelling vol ontploffingen, interactie en zeer spectaculaire
tests in ieder geval niet! Check snel: www.theateraandeschie.nl
Theater De Willem: De Mega Sint Show 2021
Deze leuke show mag je als echt Sint-fan eigenlijk niet missen! Diverse
voorstellingen, info & reserveren: www.theaterdewillem.nl
Maaspodium: Boomwhakalaa!! (4+)
In dit interactieve familieconcert word je meegenomen naar de zonnige Cariben!
Aanvang 11.00 uur. www.maastd.nl
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Bibliotheek Rotterdam: Een kist vol Sintliedjes (2+)
Speciaal voor Sinterklaas heeft Apennoten een vrolijke voorstelling vol met
Sinterklaasliedjes gemaakt! Aanvang 15.00 uur. www.bibliotheek.rotterdam.nl
VR
Schouwburg Kunstmin: Meisjes pakken de jongens! (8+)
Een stoere schoolpleinkomedie over meisjes die in bomen klimmen en jongens op
ballet! Aanvang 19.30 uur. www.kunstmin.nl
ZA
Theater Walhalla: Sint Salabim!
Een dolkomische en betoverende Sintvoorstelling met veel muziek voor alle
kerstcircus-92x140-2021-hr.pdf
4-11-2021 15:20:16
leeftijden. 4 & 5 december div.1voorstellingen.
www.theaterwalhalla.nl
ZO
Sinterklaas!

SEE YOU LATER, ILLUSTRATOR!
WO 29 DEC

kerstvakantie-editie

14:30 - 15:30 UUR Creatieve kinderen opgelet!

Op woensdagmiddag 29 december
kun je live, vanuit je eigen huis óf in
het Auditorium van de Kunsthal,
samen met een dichter en een
illustrator een beeldverhaal maken.
Dichter Wessel zorgt voor inspiratie
en tekenaar Yara gaat aan de slag
met jouw ideeën. Bedenk, fantaseer,
roep en teken mee in deze speciale
‘off- en online’ kerstvakantie-editie!

Meld je nu aan op

WWW.KUNSTHAL.NL/LIVE

DECEMBER
5

ZO

8

WO

10

VR

11

ZA

12

ZO

12

ZO
TIP

17

VR

18

ZA

19

ZO

21

DI

22

WO

22

WO
TIP

25

ZA

26

ZO

25

ZA

TIP
29

WO

29

WO

29

WO

Studio de Bakkerij: Sinterklaas zonder baard (4+)
Een leuke Sinterklaasvoorstelling inclusief voorlezen, zingen en knutselen.
Aanvang 10.15 uur. www.studiodebakkerij.nl
Rivierpodium Fighter: De Feeën (2+)
Een fantasievolle voorstelling met workshop. Aanvang 14.00 uur. www.defighter.nl
Hofpleintheater: De klokkenluider van Rotterdam (6+)
Quasimodo neemt je mee op een ontdekkingsreis door Rotterdam.
Te zien vanaf 10 december. www.jeugdtheaterhofplein.nl
Theater aan de Schie: Paw Patrol Live (2+)
Ga in deze spectaculaire show samen met jullie favoriete PAW Patrol Pups op een
heldhaftig, muzikaal avontuur! Info: www.theateraandeschie.nl
Theater Rotterdam: Van mij! (4+)
Wat is geven en nemen, hebben en houden, delen en vermenigvuldigen?
Aanvang 15.00 uur. www.theaterrotterdam.nl
Theater Zuidplein: De Verrukkelijke Kinderbakshow (6+)
Ontdek in deze voorstelling alles over bakken: van graankorrel tot witte bloem en
van melk tot vette botercrème! Check: www.theaterzuidplein.nl
Hofpleintheater: Vakantieworkshops (8+): Ontwikkel je theatertalent tijdens de
kerstvakantie! Kijk snel op: www.jeugdtheaterhofplein.nl
Theater 't Kapelletje: Noodkapje (AL)
Een vrolijke wintervoorstelling over een Heks die het Kralingse Bos 200% kindvrij
wil maken... Te zien vanaf 17 december. www.theaterkapelletje.nl
Theater het Kruispunt: Pakkepapier (1+)
Een vrolijke clowneske interactieve voorstelling voor de allerkleinsten! Aanvang
11.00 uur. www.theaterhetkruispunt.nl
Theater Rotterdam: Corpo Máquina Bolistas (8+)
Met freestyle voetbal en beweging van de straat brengt Corpo Máquina Society een
bom van energie en levenslust het theater in! www.theaterrotterdam.nl
Winter!
Studio de Bakkerij: Workshop Alladin Workshop
Hoe word je een echte filmschurk? Ontdek het tijdens deze workshop! Aanvang
13.30 uur. Inschrijven via: www.cinenoord.nl
Cultureel Centrum Cascade: De Vrolijk Verrassende Kerstshow (3+)
Kom vandaag genieten van deze vrolijke kerstshow! Aanvang 16.00 uur.
www.stichting-cascade.nl
Maritiem Museum Rotterdam Winter Festival: Kom deze kerstvakantie genieten
van dit gezellige evenement! 26/12 t/m 9/1. www.maritiemmuseum.nl
Kerst!
Kerstcircus Ahoy
Van 25 december tot en met 2 januari in Rotterdam. Het familie evenement voor
tijdens de feestdagen. Geniet van spannende, grappige en spectaculaire acts en
beleef de magie van het Kerstcircus. Koop nu je tickets op: www.kerstcircus.nl
Maaspodium: Lampje (8+)
Een theaterbewerking van Lampje, het succesvolle jeugdboek van Annet Schaap.
Diverse voorstellingen vanaf 26/12. Info: www.maastd.nl
Kom tijdens de kerstvakantie naar het Wereldmuseum, er is namelijk van alles te
beleven! www.wereldmuseum.nl
Kunsthal LIVE: See you later, Illustrator!
Creatieve kinderen opgelet: kom op woensdagmiddag 29 december naar de
Kunsthal voor een speciale kerstvakantie-editie van See you later, Illustrator!
Dichter Wessel en illustrator Yara inspireren je met een beeldverhaal, de rest mag
jij doen! Bedenk, fantaseer, roep en teken mee! www.kunsthal.nl/seeyoulater
De Notenkraker (4+)
De Notenkraker is een magische familievoorstelling om met het hele gezin naartoe
te gaan. Duik in een sprookjeswereld met sneeuw, snoepgoed en betoverende
dansen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met de ongeëvenaarde muziek
van Pjotr Tsjaikovski. 13.15 en 15.00 uur op 29 en 30 december, de Doelen in
Rotterdam. www.rpho.nl/notenkraker
Theater Koningshof: Sterrin's reptielenreis (7+)
Ontdek in dezer voorstelling hoe belangrijk reptielen zijn voor het dierenrijk. Durf
je het aan? Aanvang 15.00 uur. www.theaterkoningshof.nl
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Maaspodium: Superslow (2+)
Leuk hiphoptheater voor kleuters en hun ouders. Aanvang 11.00 uur. www.maastd.nl
Nieuwe Luxor: Nijntje de musical (2+)
Kom genieten van de avonturen van Nijntje! Aanvang 13.30 & 15.30 uur.
www.luxortheater.nl
Bibliotheektheater: Superjuffie (5+)
Juf Josje is wel een heel bijzondere juf. Ze heeft namelijk superkrachten... Aanvang
15.00 uur. www.bibliotheek.rotterdam.nl
Theater De Willem: Dolfje Weerwolfje (6+)
Een spannende musical voor het hele gezin gebaseerd op de succesvolle
kinderboekenreeks van Paul van Loon. Aanvang 14.30 uur. www.theaterdewillem.nl
Driekoningen!
Theater Zuidplein: De Kleine Zeemeermin (8+)
De Kleine Zeemeermin is een magische familievoorstelling van Theater Utrecht
vol diepzeeanimaties, liedjes en muziek. Een eigentijdse versie van het beroemde,
betoverende sprookje van Hans Christian Andersen, over de 14-jarige Annebel die
avonturen beleeft in een wonderlijke onderwaterwereld. Aanvang 19.30 uur.
www.theaterutrecht.nl
Maaspodium: BULLYBULLY (3+)
Een geestige peutermusical over kinderachtige grote mannen...
Aanvang 11.00 uur. Reserveren via: www.maastd.nl
Theater Walhalla: Tussen Kunst en Kids (7+)
Een oergezellige kunsttalkshowdinges voor iedereen van 7 jaar en ouder! Start de
show! Aanvang 15.00 uur. www.theaterwalhalla.nl

Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnenen 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.
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muzikaal theater voor het hele gezin!
binnenkort in Theater Zuidplein
tickets op theaterutrecht.nl

