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Za 26 februari

THEATER SONNEVANCK
BARON VAN MÜNCHHAUSEN 7+

Een muzikale familievoorstelling 

over het waargebeurde verhaal van 

de Baron van Münchhausen. 

Aanvang 15.00 uur

Tickets vanaf €7,00

www.podiumhogewoerd.nl 
Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern

kassa@podiumhogewoerd.nl  030-7210933

Zo 27 februari

MENEER MONSTER
LUCKY LUUK 4+

Een stoere familievoorstelling met 

een western sausje. Vol fysieke 

humor en special effects.

Aanvang 14.00 uur

Tickets vanaf €7,00

Wo 2 maart

MAAS THEATER EN DANS
BULLY BULLY 3+

Een peutermusical à la West Side 

Story over vriendschap met liedjes, 

grappig geruzie en een happy end.

Aanvang 11.00 & 15.00 uur

Tickets vanaf €5,00

Do 3 maart

THEATER ARTEMIS & BAMBIE
ANDERS IS EEN HELE NORMALE 

ZWEEDSE VOORNAAM 6+

Wat gebeurt er als je afgesproken

regels loslaat?

Aanvang 15.00 uur

Tickets vanaf €7,00

Vr 4 maart

DE TOREN VAN GELUID
SUPERJUFFIE 5+

Een muziektheatervoorstelling over 

superjuffie Josje gebaseerd op de 

gelijknamige boeken.

Aanvang 14.00 uur

Tickets vanaf €7,00

Za 26 februari

DE DANSERS 
VIER 4+  /MET WORKSHOP NA AFLOOP

Drie performers maken een reis 

door de jaargetijden. ‘Vier’ viert 

de seizoenen.

Aanvang 14.00 uur

Tickets vanaf €5,00

Zwemschool Midden omdat wĳ  uw kind 
belangrĳ ker vinden dan het systeem.

www.zwemschoolmidden.nl



FEBRUARI

TIP Het Universiteitsmuseum lanceert een wel heel bijzondere stadswandeling 
met audiotour voor het hele gezin: de Fossielenjacht. Kijk voor meer info op: 
www.umu.nl/museum-online/speurtocht-utrecht-gratis/

13 ZO Jeugdtheater aan het Kanaal: De magie van Marokko (4+)
Een magische voorstelling over aantrekkingskracht van de Noord-Afrikaanse 
cultuur. Aanvang 11.00 uur. www.jeugdtheateraanhetkanaal.nl

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 Theater Lombok: Op muzikale reis met Jeritza Toney (2+)
Ga dan mee op een muzikale reis met Jeritza! Iedereen is van harte welkom en 
mag gezellig mee doen. Aanvang 11.00 & 15.00 uur. 
www.theaterlombok.nl/16-februari-22.html

18 VR De Utrechtse Kinderboekhandel: Schrijfcafé voor jonge schrijvers (10+)
Kom naar deze leuke middag en ontmoet je collega's! 16.00-17.30 uur. Meer 
info: www.kinderboekwinkelutrecht.nl

19 ZA 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

TIP Al plannen aan het maken voor de komende voorjaarsvakantie? Het festival 
Lente-Uitjes komt weer naar Podium Hoge Woerd! Van zaterdag 26 februari 
t/m zondag 6 maart hebben we een programma bomvol jeugdtheater. Zien we 
je daar? Bekijk het programma. www.podiumhogewoerd.nl/lente-uitjes 

20 ZO Podium Sprits: SUPERSLOW (2+) 
Een brute dansvoorstelling voor peuters en kleuters vol met stoere hiphop! 
Aanvang 10.30 & 15.00 uur. Meer info: www.podiumsprits.nl/super-slow

20 ZO Tivoli Vredenburg: Be Opera (5+)
Een boeiende voorstelling om zo een laagdrempelige manier kennis te 
maken met opera. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 
www.tivolivredenburg.nl/agenda/be-opera-20-02-2022/

20 ZO De Kom: De Kleine Zeemeermin (8+)
Duik met het hele gezin in dit betoverend theaterfeest vol diepzeeanimaties, 
liedjes en muziek! Aanvang 16.00 uur. www.dekom.nl

23 WO Podium Sprits: Wacht's even (0,5+) 
Een dansvoorstelling voor kinderen vanaf een half jaar door Dansgezelschap 
de Stilte. Aanvang 10.30 & 15.00 uur. www.podiumsprits.nl/wachts-even

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

26 ZA Podium Hoge Woerd: De Baron von Münchhausen  (7+)
Hiphop-theater collectief DIEHELEDING en Theater Sonnevanck brengen 
samen dit waargebeurde verhaal! Aanvang 15.00 uur.
www.podiumhogewoerd.nl/agenda/baron-van-munchhausen-7-16114

27 ZO Stadsschouwburg Utrecht: Nijntje de musical (2+)
Een muzikaal feest vol vrolijke liedjes van Ivo de Wijs en natuurlijk Nijntje! 
Aanvang 13.30 & 15.30 uur. www.stadsschouwburg-utrecht.nl

28 MA Theater Kikker: Superjuffie (5+)
Een juf die kan vliegen? Juf Josje kan het! 28 februari & 1 maart om  
14.30 uur. Meer info: www.theaterkikker.nl/agenda/superjuffie-5-24283

MAAK JE EERSTE MOVES BIJ 
 

TOUCHÉE DANCE
COMPANY! 

WIJ GEVEN LESSEN OP ALLE
NIVEAUS AAN: 

 
MINI’S (2-3 JAAR)
UKKIE'S (4-5 JAAR)
KIDDO’S (6-8 JAAR) 

EN JUNIORS (9-15 JAAR)
 

IN BREAKDANCE, STREETDANCE,
AFRO, BALLET, HIP HOP EN

MODERN!
 

BENIEUWD GEWORDEN? 
 

 
KOM TOT 

28 FEBRUARI
GRATIS 

EEN PROEFLES
VOLGEN! 

 WWW.TOUCHEEDANCECOMPANY.NL

MAART

1 DI Steede Hoge Woerd: Workshop kaas maken (7+)
Ontdek vandaag hoe je zelf kaas kunt maken. Een activiteit voor het
 hele gezin. Aanmelden & meer info: 
www.utrechtnatuurlijk.nl

2 WO Podium Sprits: PAK'M (3+) 
Een voorstelling met een heuse achtervolging met camouflagetechnieken 
en klassieke misverstanden. Aanvang 10.30 & 15.00 uur.
www.podiumsprits.nl/pakm
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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?

LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM 
BIJ JOU IN DE BUURT: 

Bestaat het paradijs op aarde nog wel? 
Kunsthal KAdE, Amersfoort 

Een beestenbende  
Universiteitsmuseum Utrecht

Toeval bestaat niet! 
Museum Speelklok

DE WAANZINNIGE BOOMHUT

KINDER-DOE-EXPO EDITIE RUIMTEREIS

26 januari  
t/m juni 2022 

 
Volg Andy & Terry naar 

de ruimte! 

Gericht op 6-12 jaar.  
Toeslag van €2,50. 

www.waterliniemuseum.nl | info@waterliniemuseum.nl 



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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MAART
2 WO Podium Hoge Woerd: Bully Bully (3+)

Een peutermusical à la West Side Story over vriendschap en nog veel meer... 
Aanvang 11.00 & 15.00 uur. 
www.podiumhogewoerd.nl/agenda/bully-bully-3-16116

5 ZA Theater Kikker: Raar (4+)
Een komische en fysieke voorstelling over twee mensen die vreemd gedrag 
vertonen. Aanvang 14.00 & 16.00 uur.
www.theaterkikker.nl/agenda/raar-4-24366

6 ZO Podium Sprits: Robbie & Roef (4+)
Een avontuurlijke en fantasievolle voorstelling over verder kijken dan je neus 
lang is. Aanvang 15.00 uur. www.podiumsprits.nl

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

TIP Kasteel Groeneveld, altijd een uitje! Een familieuitje of een kinderfeestje? Bij 
Kasteel Groeneveld ben je aan het juiste adres. Daar valt van alles te beleven, 
binnen én buiten. Speurtochten voor alle leeftijden en op de kabouterzolder 
wordt je zelf een echte kabouter.  www.kasteelgroeneveld.nl

TIP Sonnenborgh by night! Sonnenborgh is in februari en maart extra veel open – 
in de avond! Kijk voor meer info op: www.sonnenborgh.nl/by-night

TIP Museum Speelklok: Toeval bestaat niet Een interactieve tentoonstelling 
over zelfspelende muziekinstrumenten van de geniale instrumentenbouwer 
Diederich Nicolaus Winkel. T/m 11 september. 
www.museumspeelklok.nl/zien-doen/agenda-nieuws/toeval-bestaat-niet/

TIP Steede Hoge Woerd: Inspecteer de boerderij! Kom jij de Boerderij Inspectie 
doen? Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/boerderij-inspectie

13 ZO Flint Theater: Woezel & Pip (2+)
Een groot muzikaal meezingfeest met Woezel en Pip en al hun vriendjes! Kom jij 
ook? Aanvang 14.00 uur. 
www.flint.nl/programma/seizoen-2022/woezel-pip-2plus/

TIP Zwemschool Midden, voor een vaste prijs een diplomagarantie, professionele 
begeleiding, vanaf 4,5 plaatsing binnen een maand mogelijk. Zie voor meer info: 
www.zwemschoolmidden.nl

TIP Waterliniemuseum Fort bij Vechten: Ontdek het geheim van Nederland 'De 
Hollandse Waterlinies' - UNESCO werelderfgoed. NU! Nieuwe kinder-expo in 
de bomvrije Kazerne gebaseerd op de Waanzinnige Boomhut! Verdien je eigen 
ruimtecertificaat! Voor meer informatie:  www.waterliniemuseum.nl

19 ZA Vroege reeën wandeling Austerlitz (8+)
Lijkt het je niet fantastisch om tijdens een wandeling een ree te ontmoeten? Ga 
dan mee met een gids van Staatsbosbeheer! Info: www.staatsbosbeheer.nl

20 ZO Lente! 
20 ZO Concertgebouw A'dam: Schilderijententoonstelling (6+)

In een aansprekend concert brengt het Concertgebouworkest de meest 
bizarre schilderijen tot leven. Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.concertgebouw.nl

20 ZO Podium Sprits: Tussentijd (8+)
Een voorstelling die je laat nadenken over de rekbaarheid van tijd. Aanvang 
15.00 uur. Meer info: www.podiumsprits.nl/tussentijd-1

20 ZO Museum Speelklok: De Toevallige mens-computer band
Vorm samen met je vrienden een toevallige mens-computer band en maak van 
geluiden een nieuw muziekstuk! 14.00 uur. 
www.museumspeelklok.nl

24 DO Touchée Dance Company – jouw dansschool in het centrum van Utrecht! De 
lessen zijn voor jong en oud, voor wie zijn eerste stappen waagt op de dansvloer, 
tot semiprofessionals die hun grooves willen aanscherpen. In elke vorm staan 
passie, energie en fun altijd voorop! www.toucheedancecompany.nl

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

27 ZO De Vrijstaat: De Bouwkeet (6+)
Elke zondagmiddag ontdek je alles over architectuur en wonen in creatieve 
werkplaats De Bouwkeet! Kijk voor meer info op:  
www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/de-bouwkeet/

28 MA 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

APRIL

1 ZA Tivoli Vredenburg: Hänsel und Gretel (9+)
Deze warme en rijke, maar beknopte opera, naar het beroemde sprookje is leuk 
voor het hele gezin! Aanvang 18.30 & 21.00 uur. 
www.tivolivredenburg.nl

2 ZA Figi: Belle en het Beest (4+)
Kom genieten van deze sprookjesachtige voorstelling voor het hele gezin! 
Aanvang 13.30 uur. 
www.figi.nl/agenda-theater-bioscoop
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telekidsmusicalschool.nl

Musicalles 
voor

iedereen, 
altijd in 
de buurt.

10 t/m

18 jaar

4 t/m
9 jaar

Proeflessen in 
       februari

Proeflessen in 
        februari Doe 

mee!
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