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DECEMBER

TIP Altijd al clown of acrobaat willen worden? Neem dan in de 
kerstvakantie deel aan een leuke cursus bij Circusschool DIEDOM! 
Kijk snel op:  www.diedom.nl/circusvakantieweek-kerstvakantie/

10 VR Kerst in het Stadsklooster
Kom alvast in de Kerstsfeer! Met een Kerstwensboom, gezellige 
lichtjes en warme chocolademelk. 10 t/m 12 december: 
www.stadskloosterutrecht.nl

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

TIP Veerensmederij Amersfoort Holland Opera: Mijs met de 
Zwavelstokjes (6+). Een muzikale wintervoorstelling waarin film, 
theater, droom en werkelijkheid aan de hand van live muziek in 
elkaar overvloeien. Div. speeldata tussen 11 december & 9 januari. 
Kijk voor meer info en reserveren op:  www.hollandopera.nl 

11 ZA Bibliotheek Leidsche Rijn: Het Muizenhuis (4+)
Kom naar het verhaalatelier en maak je eigen muizenhuismuis! 
Aanvang 13.00 & 15.00 uur. 
www.bibliotheekutrecht.nl

TIP Kasteel De Haar. Misschien wel het mooiste kasteel van 
Nederland staat van 7 december t/m 2 januari helemaal in het 
teken van kerst! 
www.kasteeldehaar.nl/beleef-jouw-magische-kerst-op-de-haar

TIP Bezoek eens Winter Wonderland Zeist! Er is van alles te doen en 
beleven! Tot en met 9 januari. www.winterwonderlandzeist.nl

15 WO Theater Lombok: Stapel (1+)
Een tekstloze muziekvoorstelling over ontdekken, bouwen en 
afbreken. Aanvang 9.30 & 11.00 uur. 
www.theaterlombok.nl/15-december-21.html

DE KLEINE 
ZEEMEERMIN
muzikaal theater voor het hele gezin!

binnenkort in Stadsschouwburg Utrecht

tickets op theaterutrecht.nl

www.diedom.nl/circusvakantieweek
www.stadskloosterutrecht.nl
www.operaballet.nl
www.hollandopera.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
www.kasteeldehaar.nl/beleef
www.winterwonderlandzeist.nl
www.theaterlombok.nl/15-december-21.html


DECEMBER
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18 ZA Kerstactie: Wandel in het Licht
Maak een mooie wandeling en beleef het kerstverhaal! Je kan 
starten in zowel Vleuten, De Meern als Leidsche Rijn. Meer info: 
www.facebook.com/events/659848928345513

19 ZO Berlijnplein: De Grote puntje puntje show (6+)
Ga mee op een reis naar de toekomst tijdens een muzikale 
theatershow! Aanvang 10.00 uur. Meer info: 
www.het-nut.nl/voorstellingen

19 ZO Podium Sprits: De Grijsaards (6+)
Wanneer deel je met elkaar? Wat is van jou, je ouders of de 
wereld? Een beeldende vertelling van TG MATROSE over samen 
delen en tevreden zijn. Aanvang 15.00 uur. 
www.podiumsprits.nl/de-grijsaards

19 ZO De Kleine Zeemeermin (8+)
Theaterfeest voor de hele familie! 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. 19 t/m 31 december in Stadsschouwburg 
Utrecht. www.theaterutrecht.nl 

TIP Doe mee en ontdek! Beleef de Kerstvakantie in het nieuwe 
ArcheoLab: bestudeer opgravingen, experimenteer met proefjes 
en haal de archeoloog in jou naar boven! Voor actuele info en 
reserveringen, ga naar www.museumhogewoerd.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! 
25 ZA Spoorwegmuseum: Winter Station

Tijdens de kerstvakantie verandert het Spoorwegmuseum weer 
een sfeervol Winter Station. Van 25 december t/m 9 januari. 
www.spoorwegmuseum.nl 

26 ZO Podium Hoge Woerd: De Winter Gruffalo (3+)
Een spannende, grappige, fysieke slapstickvoorstelling voor 
iedereen van 3 jaar en ouder. Aanvang 11.00 & 14.00 uur. 
www.podiumhogewoerd.nl

27 MA Cultuurcampus: Gezinsconcert 
Iedere derde kerstdag verzorgen Orkest van Utrecht en 
Jeugdorkest Leidsche Rijn een gezamenlijk concert. Meer info:
www.cultuur19.nl

28 DI TivoliVredenburg: My First Festival
Dansen met de hele familie bij optredens van Stefania, Ronnie 
Flex en anderen! Aanvang 11.30 uur. 
www.tivolivredenburg.nl

29 WO Podium Sprits: PAK’M (3+)
Laat je meevoeren in de flitsende wereld van PAK’M: een 
heuse achtervolging met camouflagetechnieken en klassieke 
misverstanden van MAAS Theater en Dans. Aanvang 10.30 & 
15.00 uur.  www.podiumsprits.nl/pakm

TIP Tijdens de kerstvakantie is er van alles te beleven en doen in de 
bibliotheek! www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd.html
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JANUARI

museuMhogewoerd.nl

Doe mee & ontdek!

Beleef het nieuwe ArcheoLab:
bestudeer opgravingen,

experimenteer met proefjes en haal
de archeoloog in jou naar boven.

Het ArcheoLab wordt geopend in de Kerstvakantie.
Voor meer informatie en reserveringen, ga naar

1 ZA Gelukkig Nieuwjaar! 
TIP Maak tijdens deze kerstvakantie een reis door het heelal bij 

Sterrenwacht Sonnenborgh! Meer info: 
www.sonnenborgh.nl/kerstvakantie

TIP Jaarbeurs: Blow Up Extreme!  Dit grootste indoor obstacle 
parcours van de wereld mag je eigenlijk niet missen!! 
Van 25/12 t/m 9/1 Kijk snel op:
www.blowupextreme.com

2 ZO Theater Kikker: Lejo Kerstshow 3+
Een vrolijke voorstelling met het bekende poppetje uit 
Sesamstraat. Div. voorstellingen op 2 & 3 januari. Tickets: 
www.theaterkikker.nl/agenda/winterkost-lejo-kerstshow-4/

5 WO Bibliotheek Neude LAB: Maak zelf een zenuwspiraal (8+)
Ken je dit zenuwslopende spel? Haal de overkant zonder de draad 
te raken! Bouw ‘m nu zelf!! Aanvang 15.00 uur. Info: 
www.bibliotheekutrecht.nl

6 DO Driekoningen! 
TIP Skatepark Utrecht: Skateweek (6+) Maak tijdens de 

kerstvakantie kennis met deze leuke sport! Kijk voor meer info op: 
www.skatedays.nl/skateweek-utrecht

8 ZA Theater Kikker: Een feest om te janken 4+
Een voorstelling over de ellende die door verlanglijstjes wordt 
veroorzaakt... Ook te zien op 9/1. Meer info: 
www.theaterkikker.nl

9 ZO Podium Sprits: 1,2,3,4 POPPETJE VAN PAPIER (3+) 
Na het zien van deze voorstelling is papier nooit meer gewoon 
papier! Aanvang 15.00 uur.
www.podiumsprits.nl/poppetje-van-papier
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Domstad Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van het Re-
gionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet aanspra-
kelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of
nathalie@nardinckmedia.nl.
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AMERSFOORT

HET BEROEMDE SPROOKJE VAN 
HANS CHRISTIAAN ANDERSEN
Mijs met de zwavelstokjes is een muzikale

wintervoorstelling waarin film, dans, droom en

werkelijkheid in elkaar overvloeien. In een koude

winternacht zit een meisje alleen op straat. Ze

moet zwavelstokjes verkopen, maar niemand wil

ze hebben. Binnen branden de kachels, de tafels

zijn feestelijk gedekt, maar zij is heel alleen buiten.

Gelukkig ontmoet ze de sneeuwman… 

Een multimediavoorstelling met muziek van Purcell, 

Vivaldi en nieuwe composities van Oene van Geel en 

Niek Idelenburg.

Kijk voor meer informatie en tickets op

www.hollandopera.nl

www.hollandopera.nl

