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Als medewerker bij het leukste indoor kinderpark op de Pier
in Scheveningen, ben je het gezicht van Play & Bounce. Vind
je het leuk om met kinderen te werken en ben jij beschikbaar in de
weekenden, vakanties en in het zomerseizoen? Mail dan nu alvast
naar info@playandbounce.nl en vertel ons welke periode en dagen
jij beschikbaar bent. Wie weet werk jij deze zomer op de mooiste
plek met het mooiste uitzicht op Scheveningen!
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! www.telekidsmusicalschool.nl
Zeehelden Bibliotheek: Slaap, tijger, slaap! (2+)
Een vrolijke, muzikale en spannende voorstelling over een tijger die
vreselijk in de weg ligt. Aanvang 14.00 uur.
www.literaturhaus-denhaag.nl/actueel/kindertheater-kaboem!
Volksuniversiteit Den Haag: Ga op ontdekkingsreis en maak
kennis met muziek! Vanaf 4 jaar. Inschrijven vanaf nu mogelijk,
start 12 maart. Zie voor meer info de advertentie elders in deze
agenda of kijk op:
www.volksuniversiteitdenhaag.nl/muziekschool-zuid57
Kooman's Poppentheater: Kinderfeestje 5+ in het
theater. Betoverende voorstellingen elke woensdag en
zaterdag om 14.00 uur. Extra voorstellingen in de voorjaarsvakantie.
www.koomanspoppentheater.nl of 070-3559305
The Hague HighLights
Kom van woensdag 23 tot en met zaterdag 27 februari de prachtig
verlichte kunstwerken in het hartje van de stad bewonderen!
www.denhaag.com/nl/agenda/the-hague-highlights
Krokus Kabaal!
Je hoeft je niet te vervelen tijdens de krokusvakantie, want er is van
alles te doen en te beleven! Kijk snel op:
www.cultuurdichtbij.nl
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
Jeugdtheaterfestival Lentekriebels
In de week van de voorjaarsvakantie, 28 feb t/m 6 mrt, vieren we het
jeugdtheaterfestival Lentekriebels! Een weeklang kunnen kinderen
vanaf 2 jaar de magie van het theater komen ervaren. Kom jij ook
langs? www.hnt.nl/lentekriebels
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
Het Nationale Theater In de week van de voorjaarsvakantie,
28 feb t/m 6 mrt, is het weer tijd voor het jeugdtheaterfestival
Lentekriebels! Een weeklang kunnen kinderen vanaf 2 jaar de magie
van het theater komen ervaren. Kom jij ook langs? Voor kaartjes en
meer informatie
www.hnt.nl/lentekriebels
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DI Koninklijke Schouwburg: Bully Bully (3+)

Een leuke grappige peutermusical over kinderachtige grote mannen.
Aanvang 11.00 & 14.00 uur.
www.hnt.nl
WO Voorleesmiddag in Museum Panorama Mesdag
Kom samen met je ouders, opa en oma naar de voorleesmiddag in Museum
Panorama Mesdag. Kinderboekenschrijver Gitte Spee leest voor uit het
Gouden Boekje Aap & Mol: zij beleven een hoop spannende avonturen in
het museum. Kom ook vandaag langs 13.00 – 17.00 uur?
www.panorama-mesdag.nl
DO Theater aan het Spui: KLeuR+ (2+)
Dadodans breng eent levendige, succesvolle dansvoorstelling voor het hele
gezin! Aanvang 11.00 & 14.00 uur. www.hnt.nl
DO 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

KLEURPLAAT

Voorleesmiddag in
museum Panorama Mesdag
Kom luisteren naar de spannende
avonturen van Aap & Mol!

Kom samen met je ouders, opa en oma naar de voorleesmiddag in
Museum Panorama Mesdag. Kinderboekenschrijver Gitte Spee leest
voor uit het Gouden Boekje Aap & Mol: zij beleven een hoop spannende
avonturen in het museum.
Zo maken Aap & Mol een praatje met Meneer Mesdag en raken ze elkaar
kwijt in donkere gangen en kronkelige trappen.
En dan staan ze opeens in het Panorama, ze kijken hun ogen uit, er is
zoveel te zien. Kijk! Mesdags ‘toverstrand’!
Aap rent naar zee, maar Mol is voorzichtig.
Hij blijft liever bij Sientje Mesdag onder de parasol.
Kom je ook langs op woensdag 2 maart
tussen 13.00 – 17.00 uur?
Kijk voor meer informatie op:

WWW.PANORAMA-MESDAG.NL

Kinderfeestje 5+
in het theater

Betoverende voorstellingen
elke woensdag en zaterdag om 14.00 uur
Extra voorstellingen in de voorjaarsvakantie!

Frankenstraat 66 | 2582 SM Den Haag | 070-3559305

www.koomanspoppentheater.nl
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Koninklijke Schouwburg: Nijntje de musical (2+)
Een leuke musical naar de verhalen van Dick Bruna.
Aanvang 13.30 & 15.30 uur.
www.hnt.nl
4 VR Het Nationale Theater: Timtim (4+)
Een beeldende voorstelling vol humor en timmerenergie,
met een snufje magie! 4 & 5 maart. Info:
www.hnt.nl
6 ZO Koninklijke Schouwburg: WOOSH! (1,5+)
WOOSH! is een wondere wereld gemaakt van... niets. Ben je nu
nieuwsgierig? Aanvang 10.30 & 14.00 uur.
www.hnt.nl
6 ZO Theater aan het Spui: De Baron van Münchhausen (7+)
Hiphop-theater collectief DIEHELEDING en Theater Sonnevanck brengen
samen het waargebeurde verhaal. Aanvang 13.30 uur.
www.hnt.nl
9 WO Bibliotheek Den Haag: Voorleespret!
Elke wo kan je in de verschillende Haagse bibliotheken terecht voor
voorleespret! Kijk voor meer info op:
www.bibliotheekdenhaag.nl/jeugd/jeugdactiviteiten.6.html
12 ZA Theater aan het Spui: Oma is een avatar (8+)
Oma is een avatar een online sprookje over het internet en afscheid nemen.
12 & 13 maart, aanvang 14.00 uur.
www.hnt.nl
16 WO Theater De Vaillant: The Early Bird Toneelles (4+)
Wil je theater ontdekken en ervaren? Iedere woensdagmiddag organiseert
het Haags Theaterhuis "The Early Birds" Meer info:
www.haagstheaterhuis.nl
18 VR Theater Merlijn: Ain’t no sunshine (12+)
De krachten van de natuur worden met bombastische bewegingen
doorstaan tijdens deze danstheatervoorstelling. Een spetterende en
inspirerende voorstelling over menselijke veerkracht en onuitputtelijke
levenslust. 18, 19, 20 en 27 maart in Theater Merlijn. www.rabarber.net
19 ZA Kooman's Poppentheater: Zevenslapers (5+)
Een leuke voorstelling over twee nogal luie muizen. Aanvang 14.00 uur.
www.koomanspoppentheater.nl
20 ZO Lente!
20 ZO Theater de Veste: De Tovenaar van Oz (6+)
Beleef het meest magische avontuur aan de andere kant van de regenboog!
Door Theater Terra. Aanvang 14.30 uur.
www.theaterdeveste.nl
23 WO Faust Theaterschool: Open Huis
Maak kennis met deze leuke theaterschool op 23 & 26 maart! Kijk voor meer
informatie op: www.fausttheater.com/lesaanbod/openhuis/
26 ZA Het Nationale Theater: Supernormaal (5+)
Een voorstelling een hartverwarmende knipoog naar iedereen die zich wel
eens anders voelt... Aanvang 14.00 uur.
www.hnt.nl
27 ZO Het Nationale Theater: SUPERSLOW! (2+)
Een voorstelling waaruit blijkt dat peuters veel stoerder zijn dan hun ouders
ooit hadden verwacht! Aanvang 10.00 & 11.30 uur.
www.hnt.nl
27 ZO Theater de Veste: Een Kist vol Liedjes (3+)
Een voorstelling waarbij iedereen kan meezingen. Bekend van
het tv-programma Apennoten. Aanvang 10.00 & 11.30 uur.
www.theaterdeveste.nl
27 ZO Amare: Gruffalo (4+)
Een grappig en spannend muzikaal verhaal door het
Spectra Ensemble. Aanvang 13.30 uur.
www.amare.nl
TIP
Museon: De eerste kustbewoners. Wist je dat er zo'n 5500 jaar geleden
al mensen in Den Haag en omgeving woonden? Ontdek er alles over tijdens
deze interessante tentoonstelling! www.museon.nl
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OP MUZIKALE
ONTDEKKINGSREIS
Maak kennis met muziek!
Start 12 maart 2022

4-6 jaar
6-8 jaar
INSCHRIJVEN
KAN VANAF
NU

Volksuniversiteit Den Haag

volksuniversiteitdenhaag.nl/muziekschool-zuid57

MEER WETEN DAN
JE JUF OF MEESTER?
LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM
BIJ JOU IN DE BUURT:
Nieuws, Nepnieuws en Persvrijheid
Beeld en Geluid Den Haag

One Planet Colleges
Museon-Omniversum

Tussen kunst en kids
Museum Prinsenhof Delft

Voor
nieuwsgierige
kinderen van
8 t/m 12 jaar

Kom naar de MuseumJeugdUniversiteit
en haal je MJU-diploma!
www.museumjeugduniversiteit.nl

Het is weer tijd
voor Lentekriebels!
Dit jaarlijkse kindertheaterfestival
wordt gevierd in Theater aan het Spui
en de Koninklijke Schouwburg.

In de week van de voorjaarsvakantie,
28 feb t/m 6 mrt, kunnen kinderen vanaf
twee jaar zich een week lang onderdompelen in
de magie van het theater.
Zeven dagen, tien voorstellingen,
voor ieder wat wils!

In het teken van de lente spelen er vrolijke en
kleurrijke voorstellingen, speciaal voor onze
jonge bezoekers. Dat belooft een feest te
worden! Kom jij ook langs?

