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REMASTERED BRENGT
OUDE SCHILDERKUNST
TOT LEVEN.
Een uitje voor het hele gezin zoals je nog nooit
eerder hebt ervaren: De oude Hollandse Meesters
bewerkt door de nieuwe Hollandse Meesters.
REMASTERED is een combinatie van een expositie
en een evenement waar een wereld gecreëerd is
waarin je wordt meegenomen in een optocht van
de wonderbaarlijke figuren van Jeroen Bosch en
wordt ondergedompeld in de digitaal bewerkte
kleuren van Van Gogh. Dansen op de beat
van Mondriaans “Victory Boogie Woogie”, een
watervaldeur, interactie met scholen vissen
en het laten vliegen van je eigen UFO op het
grootste indoor LED-scherm van Europa.
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Fotomuseum Rotterdam: Zinnige zintuigen! (7+) Een leuke
familieactiviteit in dit interessante museum! Kijk voor meer info op:
www.nederlandsfotomuseum.nl
REMASTERED, Een experience voor het hele gezin! REMASTERED is
een combinatie van een expositie en een evenement waar een wereld
gecreëerd is waarin je wordt meegenomen en wordt ondergedompeld
in de digitaal bewerkte werken van van Van Gogh, Jeroen Bosch,
Mondriaan en natuurlijk Rembrandt! www.remastered.nl
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
RTL Telekidsmusicaschool & Nederlandse Musicalschool. Doe
mee met de proeflessen in februari! Musicalles voor iedereen, altijd
in de buurt! https://www.telekidsmusicalschool.nl
Poppentheater De Fighter: De rijke man en de arme man (4+)
Een leuke marionettenvoorstelling naar een bekend Laps sprookje.
Aanvang 14.00 uur. Meer info: www.defighter.nl/tweemannen/
Schouwburg Kunstmin: Oma is een avatar (8+)
Een actuele familievoorstelling over het online leven, rouwen en
afscheid nemen. Aanvang 19.30 uur. Info: www.kunstmin.nl
Maaspodium: Mijn vader (8+)
Een voorstelling over Jozef, een dromerige jongen met een rijke
fantasie. Aanvang 19.30 uur. Meer info: www.maastd.nl
Hofpleintheater: De klokkenluider van Rotterdam (6+)
Een klassieker,nee niet die, in het Rotterdam van nu.
19, 20 & 25 februari en 12 & 13 maart. Meer info & reserveren:
www.jeugdtheaterhofplein.nl
Fun Forest Rotterdam
Vanaf vandaag is dit leuke klimbos in het Kralingse Bos weer open!!
Check snel: www.funforest.nl
Luxor: Woezel & Pip Sing-a-Long (2+)
Zing en dans mee met je favoriete hits bij deze show vol highlights!
Aanvang 10.30 & 13.30 uur. www.luxortheater.nl
Maaspodium: KUNST! (4+)
Een voorstelling waarin je ontdekt dat ieder mens anders tegen kunst
aankijkt. Aanvang 15.00 & 17.00 uur. Meer info: www.maastd.nl
Theater 't Kapelletje: Noodkapje
Een leuke actuele familievoorstelling waarin verschillende
sprookjes samenkomen. 25, 26 & 27 februari. Meer info: www.
theaterkapelletje.nl
Nationaal Onderwijsmuseum: LetterLAB (4+)
Ga deze voorjaarsvakantie op een creatieve manier aan de gang met
letters! Leuk en leerzaam!
www.onderwijsmuseum.nl/activiteit/letterlab
Beeld en Geluid Den Haag: De Feitenfabriek
Deze voorjaarsvakantie word je opgeleid tot echte journalist en leer je
alles over nieuws en nepnieuws! Meer info:
www.denhaag.beeldengeluid.nl/agenda/voorjaarsvakantie-defeitenfabriek
Theater Rotterdam: Bolistas (8+)
Een enerverende voorstelling waarin freestyle voetbal en urban dance
elkaar ontmoeten! Aanvang 15.00 uur. www.theaterrotterdam.nl
AFAS Circustheater: Brandweerman Sam en de piratenschat
Wederom een spannend avontuur met en van de populaire
brandweerman! Inclusief een meet & greet! Aanvang 14.00 uur.
www.stage-entertainment.nl/nl/stp-brandweerman-sam
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Studio de Bakkerij: Het Krentenbollen Kinderfestijn
Tijdens de voorjaarsvakantie kan je genieten van de leukste
voorstellingen bij de Bakkerij! Kijk snel op hun agenda!
www.studiodebakkerij.nl
Hofpleintheater: LenteFEESTival (3+)
Deze voorjaarsvakantie staat het Hofpleintheater in het teken van
"FEEST"! Kijk voor het programma op:
www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/lentefeestival/
AFAS Circustheater: Ernst, Bobbie en de rest
Een leuke nieuwe meedoe- en meezingvoorstelling voor het hele
gezin! Aanvang 11.00 uur.
www.stage-entertainment.nl/nl/stp-ernst-bobbie-en-de-rest
Kunsthal: See you later, illustrator!
Ben je creatief en vind je tekenen leuk? Vandaag kan je kan je samen
met dichter Wessel en tekenaar Yara een beeldverhaal maken.
Bedenk, fantaseer, roep en teken mee. Niks is te gek! Kom gezellig
langs in het Auditorium van de Kunsthal of doe live mee vanuit huis
met deze ‘off- en online’ voorjaarsvakantie-editie! Meld je aan via:
www.kunsthal.nl
FutureLand: Voorjaarsvakantie
In deze week is er van alles te doen en te beleven in Futureland! Kom
ook en ontdek de haven! Meer info:
www.portofrotterdam.com/nl/eropuit/futureland/agenda
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Maaspodium: Vier (4+)
Een leuke voorstelling voor de allerjongsten waarin de seizoenen
gevierd worden! Aanvang 16.00 uur. www.maastd.nl
Theater Walhalla: Camping Pavarotti (4+)
Komische familievoorstelling boordevol prachtige aria’s uit
beroemde opera’s. Aanvang 13.00 uur. www.theaterwalhalla.nl
Maaspodium: Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie zijn er meer dan genoeg leuke
kindervoorstellingen te zien in het Maaspodium! Zie overzicht op:
www.maastd.nl
Feyenoord Kidstour: Tijdens deze leuke rondleiding door de Kuip
voel je een echte Feyenoorder! Iedere wo en za! Kijk voor meer info &
reserveren snel op: www.dekuip.nl/tour-en-museum
Poppentheater de Fighter: Jan Klaassen (4+)
Jan Klaassen is natuurlijk dé poppenkast komediant bij uitstek. Ook
nu gaat er weer van alles mis.. 2 & 9 maart. Meer info:
www.defighter.nl/jan-klaassen
Schouwburg Kunstmin: De Baron van Münchhausen (7+)
Hiphop-theater collectief DIEHELEDING en Theater Sonnevanck
brengen samen dit waargebeurde verhaal! Aanvang 19.30 uur.
www.kunstmin.nl
Maaspodium: Het groene meisje (8+)
Een leuke familievoorstelling voor mensen en planten! Hoe dat zit?
Kom het ontdekken! Aanvang 15.00 uur. Meer info: www.maastd.nl
Theater Zuidplein: De roep van de jungle (2+)
Ga samen met Dirk Scheele op avontuur in de jungle en zing en dans
met hem mee! Aanvang 14.15 uur. www.theaterzuidplein.nl
Villa Zebra: Kunst voor kleintjes. Nieuwsgierige peuters en
kleuters (2-6 jaar) duiken in de interactieve tentoonstelling ZELF! van
Villa Zebra. Voer de hongerige rommelmonsters met gevonden troep,
help de dokters in het ziekenhuis of drink een kopje thee in het XXLpoppenhuis! www.villazebra.nl
Het Nieuwe Instituut: Kris, kras, ik wou dat ik huppeldepup
was. Een leuke familie tentoonstelling waarin je kan toveren met de
werkelijkheid! T/m 27/3.
Lente!
Theater Het Kruispunt: Peppa Pig Live! (2+)
Vandaag gaat het ondeugende varkentje op schoolreisje naar
het strand. Ga jij met haar mee? Aanvang 11.30 & 15.00 uur.
www.theaterhetkruispunt.nl
Dordts Kindertheater Marjolijn: Pakketje Met (4+)
Een voorstelling rond de vragen waar elke 4-jarige mee te maken
heeft: wat mag, wat niet mag en waarom dat zo is. Info:
www.dordtskindertheater.nl
Theater Rotterdam: Forever (8+)
Een gevoelige, vrolijke, visuele reis naar het idee van onsterfelijkheid.
Aanvang 15.00 uur. Kijk voor meer informatie op:
www.theaterrotterdam.nl
Stoep Theater: 100% Coco, de musical!! (9+)
100% COCO, de populaire boekenreeks van Niki Smit, komt naar het
theater met een eigen musical! Aanvang 19:30 uur.
www.theaterdestoep.nl/voorstelling/100-procent-coco
Schouwburg Kunstmin: Superjuffie (5+)
Een juf die kan vliegen? Echt? Juf Josje kan het! Een doldwaze
familievoorstelling. Aanvang 14.00 uur. www.kunstmin.nl
Theater De Willem in Papendrecht is een gezellige, kleine
schouwburg zonder koude drukte. Ze presenteren een gevarieerd
programma van ruim honderd voorstellingen. De leukste
voorstellingen voor de hele familie vind je bij Theater De Willem!
Want wat is er leuker dan met het hele gezin te genieten van een
leuke voorstelling? Kijk voor meer info op: www.theaterdewillem.nl
Zorgboerderij de Buytenhof: Maak eens een magische
bloesemwandeling in de boomgaard! Rond deze tijd komen de
bomen in bloei! Hou de site in de gaten! www.debuytenhof.nl
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Theater De Willem: Vet Kindercabaret! (5+)
Deze muzikale, bonte energie-boost met dwaze acts en VETte humor
is herkenaar voor het hele gezin! Aanvang: 14.30 uur.
www.theaterdewillem.nl
Stoep Theater: Alice in Wonderland (8+)
Beleef het fantastische avontuur van Alice in Wonderland als
familiemusical in het theater! Aanvang 15.00 uur.
www.theaterdestoep.nl
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IN DE SCHOOLVAKANTIES NOG VAKER GEOPEND!

HET LEUKSTE KUNSTUITJE
VOOR HET HELE GEZIN
VOOR KINDEREN VAN 2 - 6 JAAR

VILLAZEBRA.NL

IN DE VAKANTIE NAAR
THEATER DE WILLEM
Theater De Willem in Papendrecht is een gezellige, kleine schouwburg
zonder koude drukte. We presenteren een gevarieerd programma van
ruim honderd voorstellingen. De leukste voorstellingen voor de hele
familie vind je bij Theater De Willem! Want wat is er leuker dan met het
hele gezin te genieten van een leuke voorstelling?

De Prins van Oranje
Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer
Zondag 27 februari, 14.30 uur
€ 12,50

Dolfje Weerwolfje
Dinsdag 1 maart, 14.30 uur
€ 18,00

Pieter Konijn
Woensdag 2 maart,
14.00 & 16.00 uur
€ 16,50

Voor de deur is gratis parkeergelegenheid en onze
entreeprijzen zijn altijd schappelijk. Kijk voor meer
informatie en voor het bestellen van kaarten op

www.theaterdewillem.nl

SEE YOU LATER, ILLUSTRATOR!
VR 4 MRT

Voorjaarsvakantie-editie

14:30 - 15:30 UUR Ben je creatief en vind je tekenen

leuk? Op vrijdagmiddag 4 maart
kan je samen met dichter Wessel
en tekenaar Yara een beeldverhaal
maken. Bedenk, fantaseer, roep
en teken mee. Niks is te gek! Kom
gezellig langs in het Auditorium
van de Kunsthal of doe live mee
vanuit huis met deze ‘off- en online’
voorjaarsvakantie-editie.

Meld je nu aan op

WWW.KUNSTHAL.NL/LIVE

