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Cool Event Scheveningen. Van 13 november t/m 30 januari kun je weer
schaatsen op de overdekte ijsbaan op het Kurhausplein!
www.cooleventscheveningen.nl
Kooman's Poppentheater: Kinderfeestje 5+ in het theater. Betoverende
voorstellingen elke woensdag en zaterdag om 14.00 uur.
www.koomanspoppentheater.nl of 070-3559305
Theater de Veste: De Winter Gruffalo (3+)
Een spannende fysieke slapstickvoorstelling voor het hele gezin! Aanvang 9.30 &
11.30 uur. www.theaterdeveste.nl
Amare: Open Festival
Kom vandaag kennis maken met het gloednieuwe Amare! Kijk voor het
programma op: www.amare.nl
Museum Volkenkunde: Het spoor van de slang. De Azteken tentoonstelling
is leuk voor jong en oud. Leerzaam en spannend bovendien. De aardige slang
Coatl is er je gids. Met haar erbij word je een stuk wijzer. Bovendien kan ze je hulp
goed gebruiken en dat heeft alles te maken met een bijzondere hanger en een
opa-slang... www.volkenkunde.nl
Theater Merlijn: Pak je Pakje (3+)
Een vrolijke, muzikale en fysieke Pietenvoorstelling. Te zien vanaf 24/11 t/m 4/12.
Meer info & reserveren via:
www.rabarber.net
Science Centre Delft: Rolfs Surprise Lab
Maak samen met onderzoeker Rolf Hut en studenten van de TU Delft je surprise
nog mooier!! www.tudelft.nl
De Nieuwe Regentes: Peuterdans (2+)
Kom samen met je kind dansen, springen en swingen op muziek!
Aanvang 10.00 uur. www.denieuweregentes.nl
Bink36: Pietendans workshops (4+)
Vandaag kan je gratis workshops volgen in de studio van het Haagse
jeugddansgezelschap Lonneke van Leth Dans! Info:
www.lonnekevanleth.nl
Koninklijke Schouwburg: De Koning Bakt een Huis (2+)
Een kleine, poëtische voorstelling over jezelf durven zijn. Aanvang 10.00 & 11.30
uur. www.hnt.nl
Theater aan het Spui: Lampje (8+)
Een muzikale familievoorstelling voor het hele gezin naar het succesvolle
jeugdboek van Annet Schaap. Aanvang 15.00 uur. www.hnt.nl
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1

WO Theater aan het Spui: Sinterklaas met Dieuwertje Blok
Sinterklaas en Dieuwertje Blok, hoe leuk is dat? Incl. gebarentolk. Diverse
voorstellingen, zie: www.hnt.nl
3 VR Theater Dakota: Babyconcert (0+)
Laat je kleintje zich over de meest prachtige muziek! Aanvang 10.00 uur.
www.theaterdakota.nl
4 ZA Laaktheater: Stage bij de Sint (4+)
Hakim gaat op stage bij Sinterklaas om goocheltrucjes te leren bij de goochelpiet.
Aanvang 15.30 uur.
www.laaktheater.nl/stage-bij-de-sint
5 ZO Sinterklaas!
11 ZA Hof Van Wouw: Kerst
Neem alvast een voorschot op Kerst in de authentieke en sfeervol verlichte
17e-eeuwse Hof Van Wouw! 18.00-19.30 uur. www.hofvanwouw.nl
11 ZA Theater aan de Schie R'dam: Paw Patrol Live (2+)
Ga in deze spectaculaire show samen met jullie favoriete PAW Patrol Pups op een
heldhaftig, muzikaal avontuur! www.theateraandeschie.nl
12 ZO Theater Zuidplein R'dam: 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
12 ZO The Sound of Christmas
In dit sfeervolle kerstconcert nemen de leerlingen van de Academy of Vocal Arts
je mee op reis met verrassende kerstmuziek uit binnen- en buitenland. Kinderen
vanaf 6 jaar staan op het podium van de Agneskerk om hun liefde voor muziek
met jou te delen. www.acva.nl/concertagenda
TIP
De kerstvakantie begint in het Mauritshuis! De sfeer in het museum is
sprookjesachtig. Je krijgt een warm onthaal met een indrukwekkende kerstboom
en muziek. Geniet met de hele familie van een dagje uit. Ontdek meer op
mauritshuis.nl/kerst!
17 VR World Forum Theater: The Harry Potter Symphony
Kom luisteren naar de magische muziek uit de Potter films! Van 17 tot 26
december. Meer info: www.worldforum.nl
18 ZA Kerstconcert Sing Nowell!
De jeugdige zangeressen van Vocaal Ensemble Cantamare bezingen kerst tijdens
het sfeervolle, intieme en sprankelende kerstconcert in de Waalse Kerk. Carols
uit binnen- en buitenland weerklinken én een wereldpremière staat op stapel…
Aanvang 20.00 uur.
www.acva.nl/concertagenda
18 ZA Lourdeskerk Scheveningen: Kerststal
Kom dit weekend naar een levensechte kersstal kijken! 12.00-17.00 uur.
www.lourdeskerk-scheveningen.nl
19 ZO Koninklijke Schouwburg: Sam & Julia, Op Reis (3+)
Ga met deze wereldberoemde muizen mee in hun reis rond de wereld! Aanvang
10.00 & 11.30 uur. www.hnt.nl
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Winter!
Kom tijdens de kerstvakantie naar het Wereldmuseum, er is namelijk van alles te
beleven! www.wereldmuseum.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
Amare: A Christmas Carol
Het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens bewerkt tot een prachtig ballet.
Te zien van 25 t/m 29 december. www.amare.nl
Zuiderpark Winterpark! Kom in de kerstvakantie (ma 27 dec – vr 31 dec) tussen
12u en 18u voor gratis winterpret naar het Zuiderparktheater! Een gezellig
winters uitje met de hele familie in Den Haag Zuidwest.
www.zuiderparktheater.nl/winterpark
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
AFAS Circustheater: Peppa Pig Live!
Kom vandaag genieten van het ondeugende kleine varkentje Peppa Pig! Aanvang
11.00 uur. www.stage-entertainment.nl/nl/musicals-shows/peppa-pig-live
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ZA Gelukkig Nieuwjaar!
ZO Theater Merlijn: Keizer zonder kleren (5+)
Een speelse, grappige familievoorstelling gebaseerd op De nieuwe kleren van de
keizer. Te zien van 2 t/m 8 januari.
www.rabarber.net/voorstellingen/keizer-zonder-kleren/
DI Amare: Space Academy (8+)
Zet je schrap voor een waanzinnige reis naar de ruimte samen met astronaut
André Kuipers!! Aanvang 13.30 & 16.00 uur. www.amare.nl
WO Koninklijke Schouwburg: Nijntje de musical (2+)
Zing en dans mee met Nijntje! Leuk voor het hele gezin.
Aanvang 13.30 & 15.30 uur. www.hnt.nl
DO Driekoningen!
VR Theater Zuidplein R'dam: 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
ZA Maaspodium R'dam: BULLYBULLY (3+)

Een geestige peutermusical over kinderachtige grote mannen... Aanvang
11.00 uur. Reserveren via: www.maastd.nl
ZO Theater aan het Spui: De drie biggetjes en het wolfspak (4+)
Een vrolijke familievoorstelling vol prangende levensvragen met veel dans,
muziek en verkleedpartijen. Aanvang 14.00 uur. www.hnt.nl

ZUIDERPARK WINTERPARK!
Kom in de kerstvakantie (ma 27 dec – vr 31 dec) tussen 12u en
18u voor GRATIS winterpret naar het Zuiderparktheater!
• Schaatsbaan
• Ski-installatie
• Curling
• Knutselen
• Workshops
• Lekker vuurtje
• Koek en zopie
Kijk op www.zuiderparktheater.nl voor het complete programma.
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