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LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM 
BIJ JOU IN DE BUURT: 

Dansende dino’s en plastic etende bacteriën
NEMO Science Museum

Van troon tot kroon: 
leiders in de oudheid
Rijksmuseum van Oudheden

Maak je eigen musical
Allard Pierson Museum

Voor 
nieuwsgierige 
kinderen van 
8 t/m 12 jaar

www.museumjeugduniversiteit.nl

Kom naar de MuseumJeugdUniversiteit 
en haal je MJU-diploma!

MEER WETEN DAN
JE JUF OF MEESTER?

WALK-THROUGH-CIRCUSWALK-THROUGH-CIRCUSWALK-THROUGH-CIRCUSWALK-THROUGH-CIRCUSWALK-THROUGH-CIRCUSWALK-THROUGH-CIRCUSWALK-THROUGH-CIRCUS



FEBRUARI

12 ZA Theater De Krakeling: Wild (6+)
Aanstekelijke en anarchistische danstheatervoorstelling waar de rolpatronen 
overboord gaan! Aanvang 14.30 uur. 
www.krakeling.nl/programma/wild

13 ZO De Havelaar: Oma en Liesje naar de dierentuin! (4+)
Oma en Liesje gaan samen naar de dierentuin en reken maar dat ze daar wat 
gaan beleven! Aanvang 11.00 uur.
www.ajtc.nl/alle-voorstellingen

TIP Slimmer dan je juf of meester? Wil jij antwoord van wetenschappers 
en experts op spannende vragen? Kom dan naar de colleges van de 
MuseumJeugdUniversiteit; speciaal voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Je kunt 
het zo gek niet bedenken, of er is een college over. 
Schrijf je nu in op www.museumjeugduniversiteit.nl

TIP RTL Telekidsmusicaschool & Nederlandse Musicalschool. Doe mee met de 
proeflessen in februari! Musicalles voor iedereen, altijd in de buurt! 
www.telekidsmusicalschool.nl

16 WO Van Gogh Museum: Kinderworkshop (6+)
Elke woensdag is er een leuke workshop rondom het bekende schilderij "De 
aardappeleters"! Kijk voor meer info op: 
www.vangoghmuseum.nl

18 VR Schouwburg Amstelveen: De Baron von Münchhausen  (7+)
Hiphop-theater collectief DIEHELEDING en Theater Sonnevanck brengen 
samen dit waargebeurde verhaal! Aanvang 19.00 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl

TIP Kom in de voorjaarsvakantie (19 februari t/m 6 maart) naar Het 
Scheepvaartmuseum! Doe mee met tekenworkshop, een kijk- en doewaaier 
een vrolijk programma voor kleuters of ontmoet de familieverteller met 
spannende verhalen. www.hetscheepvaartmuseum.nl

TIP Amsterdam Cricket Academy: 2-talig multisportkamp. Kom deze 
voorjaarsvakantie kennis maken met o.a cricket en rugby. Kijk voor meer info 
en aanmelden op: www.amsterdamcricketacademy.com

TIP Walking on Circus 19, 20, 25, 26, 27 februari. Hou je van het nieuwe circus? 
Altijd al nieuwsgierig geweest naar de Beurs van Berlage? Kom dan naar hét 
walk-through-circus, hartje Amsterdam! Van 4 t/m 104 jaar. Language no 
problem & rolstoeltoegankelijk. Kaartjes va €12,50.
www.ticketmaster.nl/artist/walking-on-circus-tickets/1044282

19 ZA DeLaMar Theater: Dirk Scheele (2+)
Ga samen met Dirk mee op een muzikale en vrolijke reis door de jungle! 
Aanvang 15.30 uur. Kijk op: 
www.delamar.nl

20 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: SoundLAB (7+)
Kom spelen en experimenteren met de meest wonderlijke 
muziekinstrumenten! Aanmelden en meer info: 
www.muziekgebouw.nl

TIP Kom genieten van levensechte dino's in de Kromhouthal! Tot en met 27 
februari. www.worldofdinos.nl

23 WO Meervaart: Het Groene Meisje (8+) 
Perry & Loek hebben een schoonmaakbedrijf. Terwijl Loek zich elke dag een 
hernia schrobt, zit Perry thuis. Hij is allergisch voor alles wat van buiten komt. 
Met name voor planten en kinderen. Maar dan staat er opeens een meisje op 
de stoep. Aanvang 14.00 uur. Kaarten & info:
www.meervaart.nl/theater/programma/details/1971

23 WO Podium Mozaïek: Lanter & Fanter winterfestival 
Van 23 t/m 27 februari is er van alles te doen, beleven en zien! Kijk voor het 
volledige programma op: 
www.podiummozaiek.nl/programma/LF-winterfestival

24 DO De Meervaart: De drie biggetjes en het wolfspak (4+)
Een leuke familievoorstelling vol met varkenshumor! Aanvang 14.00 uur. 
www.meervaart.nl/theater/programma/details/1790

TIP Artis: Kom warm de winter door! Ontdek alle tropische dieren in hun warme in 
hun warme binnenverblijven! T/m 6 maart. www.artis.nl

27 ZO Zaantheater: Buurman & Buurman (4+)
De twee klunzige buurmannen gaan kamperen! Vandaag slaan ze hun  tenten 
op in Zaandam. Aanvang 13.30 & 16.00 uur. 
www.zaantheater.nl

TIP Adam VR Game Park: kom tijdens de voorjaarsvakantie naar het grootste VR 
Park van Nederland en ontdek de meest spannende games! www.adam-vr.com

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Boerderijfratsen, het leukste 
uitje en schoolreisje voor groep 1 en 2! Coronaproof! 
Meer info: www.spaarnwoudepark.nl/zorgvrij

TIP Vier de naderende lente op het Muiderslot! Er is van alles te doen en te 
beleven! Tot en met 6 maart. www.muiderslot.nl/agenda/voorjaarsvakantie/

TIP Kom meer te weten over Dierenmummies in het Allard Pierson! Krijg 
antwoord op al je vragen rondom dierenmummies in de tentoonstelling 
Dierenmummies doorgelicht. Tot welke krokodilsoort behoorde de 
krokodillenmummie? Zit er wel echt een kat in de mummie van een kat? Kom 
meer te weten over hoe dieren in het oude Egypte leefden in de tentoonstelling 
over dit bijzondere onderzoek. 
www.allardpierson.nl/bezoek/tentoonstellingen/dierenmummies-doorgelicht/

4 VR DeLaMar Theater: Prinses Arabella (5+)
Beleef de avonturen van het eigenwijze prinsesje Arabella! Naar de 
prentenboeken van Mylo Freeman. 4, 5 & 6 maart. Info: 
www.delamar.nl/voorstellingen/prinses-arabella/
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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.
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MAART

APRIL

5 ZA Het Nederlands Marionettentheater: Heidi (4+)
Een leuke voorstelling naar beroemde boek van Johanna Spiri uit 1880. 
Aanvang 15.00 uur.
www.nederlandsmarionettentheater.nl/heidi.htm

6 ZO Het Zonnehuis: SoWhat Familieconcert (2+)
Klassiek, jazz, en speelse klanken voor kinderen van 2 tot ...? 
Aanvang 11.00 uur. 
www.stichting-sowhat.myonline.store

TIP Studio’s Aalsmeer: One, de Musical. Een adembenemende familievoorstelling. 
Kijk voor informatie op: www.onedemusical.nl

9 WO ITA (Stadsschouwburg): Introdans (6+)
Met Confetti presenteert Introdans een kleurrijk palet aan dans: van urban tot 
klassiek. Aanvang 16.00 uur. Meer info: 
www.ita.nl/nl/voorstellingen/confetti-6/2455567

12 ZA Schouwburg Amstelveen: 100% COCO de Musical (9+)
Deze populaire boekenreeks van Niki Smit, komt naar het theater met een 
eigen musical! Met Claudia Kanne als Coco!
www.schouwburgamstelveen.nl

13 ZO DeLaMar Theater: Oorlogswinter (10+)
Een indrukwekkende voorstelling over volwassen worden naar het beroemde 
boek van Jan Terlouw. Aanvang 14.30 uur.
www.delamar.nl/voorstellingen/oorlogswinter/

13 ZO Zaantheater: Het Grote Avonturenfestival (4+)
Kleine en grote avonturiers opgelet! Het Grote Avonturenfestival komt er weer 
aan!! 13.00-17.00 uur. Kijk voor meer info op: 
www.zaantheater.nl

16 WO Theater De Krakeling: Krakeling met de kleintjes (2+)
Een speelse ochtend waarin kinderen verrast, verbaasd en uitgedaagd worden 
met theater, muziek en spel. Aanvang 10.00 uur. 
www.krakeling.nl/programma/krakeling-met-de-kleintjes

20 ZO Concertgebouw: Schilderijententoonstelling (6+)
In een aansprekend concert brengt het Concertgebouworkest de meest bizarre 
schilderijen tot leven. Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.concertgebouw.nl/concerten/38343-familieconcert-
concertgebouworkest-schilderijententoonstelling-6

20 ZO Poppentheater Koos Kneus: Roodmondkapje (4+)
Een behoorlijk spannende voorstelling naar het overbekende sprookje.., incl. 
schminken. Aanvang 13.00 uur. Meer info: 
www.kooskneus.nl

26 ZA Philharmonie Haarlem: Belle en het Beest (8+)
Het Balletorkest komt naar Haarlem met een eigentijdse en humoristische 
versie van dit beroemde verhaal! 26 & 27 maart. 
www.theater-haarlem.nl

26 ZA Hoera! Oud Valkeveen is vanaf vandaag weer open! Kijk snel voor meer info 
op: www.oudvalkeveen.nl/

27 ZO De Meervaart: Heb je mijn zusje gezien? (2+)
Een leuke voorstelling gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Joke 
van Leeuwen. Aanvang 14.00 uur. 
www.meervaart.nl

27 ZO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Duin Survival Dag (4+)
Weet jij hoe je moet overleven in de duinen? Kom het vandaag ontdekken! 
Vanaf 11.00 uur. Meer info: 
www.np-zuidkennemerland.nl

TIP Joods Historisch Museum: Eden en de Gulden Regel. Een VR-ervaring voor 
jong en oud, voor iedereen die eens door een Virtual Reality bril naar de wereld 
wil kijken. Tot en met 26 juni. 
www.jck.nl/nl/tentoonstelling/eden-en-de-gulden-regel

2 ZA Muziekgebouw aan 't IJ: WeeRKLaNK (0+)
Dompel je onder in een speeltuin van klanken. Een bijzondere muzikale 
ervaring voor het hele gezin. Aanvang 9.30 uur.  
www..muziekgebouw.nl/agenda/10946/Dadodans/WeeRKLaNK

3 ZO De Meervaart: Juf Roos gaat op avontuur (2+)
Juf Roos beleeft een vrolijk avontuur waarin ze veel bekende kinderliedjes zingt 
en natuurlijk mag jij meedoen! 14.00 & 16.00 uur. 
www.meervaart.nl/theater/programma/details/1846
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