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AMSTERDAMMERTJES

inspirerende
tips voor het
hele gezin

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea
AGENDA: april-mei 2022

facebook.com/
amsterdammertjes.kids

FAMILIEVOORSTELLING 8+

DE WRAAK
VAN DE

KLIMAATPIRAAT
escaperoom theater

vrijdag 6 mei
12.00 / 13.00 / 14.00

Via spannende escape games kom je steeds
meer te weten over klimaatverandering. Gebruik
deze info om de Klimaatpiraat tegen te houden.
Maar schiet op!
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Ouddiemerlaan
104 | Diemen | theaterdeomval.nl
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De leukste
jeugdmusicalschool
voor 6-12 jarigen!
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Zingen, dansen en acteren in een super totaalpakket.
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Gratis workshops in april!

a
 aterdag 23 april 13.30-15.30 uur
z
e
leslocatie Diemen
G
zaterdag 30 april 10.00-12.00 uur
leslocatie Amsterdam-Zuid c
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Nieuwsgierig? Kom
kennis maken en meedoen!
i
Schrijf je nu in op www.stars2go.nl
e
Hoge leskwaliteit
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Vergroten van het zelfbewustzijn
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Veilige omgeving

Passievolle teams
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Van 1 t/m 10 april is het Kindermuziekweek, ook online! Kijk voor meer
informatie op: www.kindermuziekweek.nl
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
Podium Mozaïek: Symfonie voor Angsthazen en Durfals (4+)
Een muzikaal avontuur voor de hele familie! Een jongen doet er alles aan
om eindelijk eens bang te zijn. Hij beleeft de spannendste avonturen,
maar bang zijn lukt hem niet. Totdat hij een prinses ontmoet. Kaarten:
www.tramharmonie.nl/concert/durfal
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
De leukste verjaardagscadeaus vind je bij Tinkerbell. Spiegelgracht 10.
www.tinkerbelltoys.nl
OCCII Kinderpret: Binnenwoud (2+)
Een leuke interactieve voorstelling over kleuren in de natuur.
Aanvang 15.30 uur.
www.occii.org/kinderpret/agenda/binnenwoud/
Stars2Go de leukste Jeugdmusicalschool voor 6-12 jarigen!
Nieuwsgierig? Kom dan kennis maken en meedoen! Schrijf je nu in voor
een gratis workshop in april! Meer info op: www.stars2go.nl
Theater De Krakeling: Supernormaal (5+)
Een hartverwarmende knipoog naar iedereen die zich wel eens anders
voelt! 9 & 10 april. Meer info:
www.krakeling.nl/programma/supernormaal
Nationale Opera & Ballet: Hup Herman! (2+)
Een feestelijke voorleesopera over winnen en verliezen. Naar het boek van
Yvonne Jagtenberg. 9 & 10 april. Info:
www.operaballet.nl/de-nationale-opera/2021-2022/hup-herman
De Havelaar: Mag muis blijven? (2+)
De Mammies spelen een vrolijke voorstelling voor kinderen van 2 t/m 7
jaar. Aanvang 11.00 uur.
www.ajtc.nl
Schouwburg Amstelveen: Brandweerman Sam Live! (2+)
Brandweerman Sam komt naar Amstelveen met een spiksplinternieuw
vlammend verhaal! Inc. meet & greet. Aanvang 16.00 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl
Familiemusical Annie exclusief te zien in DeLaMar
Tijdens de paasdagen en in de meivakantie is Annie te zien in DeLaMar.
De roodharige Annie groeit op in een weeshuis en probeert haar echte
ouders te vinden. Maar haar leven krijgt een bijzondere wending als ze
hulp ontvangt…
Boek op ww.delamar.nl/annie
Het Nederlands Marionettentheater: Pinokkio (4+)
Een leuke voorstelling naar het originele verhaal van Pinokkio.
16 & 18 april, aanvang 15.00 uur.
www.nederlandsmarionettentheater.nl/pinokkio.htm
Pasen!

17 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Zapp Mattheus (8+)
Kom luisteren naar deze compacte Matthäus Passion voor de hele familie!
Aanvang 13.30 uur.
www.muziekgebouw.nl
18 MA Luther Museum: Kaoru’s MagiPodium (6+)
Een concert voor kinderen van 6 tot ? Met toegankelijke klassieke muziek
in een intieme setting. Aanvang 15.00 uur.
www.geelvinck.nl
22 VR Koningsspelen 2022
Vandaag zijn de Koningsspelen op diverse locaties in de stad! Doe jij ook
mee?
www.koningsspelen.nl
23 ZA Theater De Krakeling: Blinde Vlek (10+)
Een muzikale voorstelling om mensen kritisch te laten kijken naar de
gevolgen van de moderne technologie. Meer info:
www.krakeling.nl
24 ZO Johan Cruijff ArenA: Cruyff Legacy 14K
Kom vandaag rennend of wandelend in actie om geld op te halen voor de
Cruyff Foundation! Kijk voor meer info op:
www.acties14k.cruyff-foundation.org
24 ZO Theater de Omval: Robbie en Roef (4+)
Een avontuurlijk en fantasievol verhaal over verder kijken dan je neus lang
is... Aanvang 11.00 uur. Meer info:
www.theaterdeomval.nl

APRIL
TIP:

Escaperoom theater: De Wraak van de Klimaatpiraat (8+) De Wraak
van de Klimaatpiraat is een game theatervoorstelling in de foyer van
Theater de Omval in Diemen. Via spannende escape room games kom je
steeds meer te weten over klimaatverandering. Deze informatie kun je
gebruiken om de Klimaatpiraat te overtuigen. Maar haast je, voordat het te
laat is! www.theaterdeomval.nl/voorstellingen/?id=1587
27 WO Koningsdag!

27 WO Bredewegfestival 2022
Dit leuke straatfeest in de Watergraafsmeer is leuk voor het hele gezin!
9.00-17.00 uur. Nieuwsgierig? Kijk op:
www.bredewegfestival.nl
30 ZA Theater De Krakeling: BullyBully (3+)
Een peutermusical à la West Side Story over vriendschap en "het
onbekende" 30 april & 1 mei. Reserveren via:
www.krakeling.nl

MEI
1 ZO Het Zonnehuis: SoWhat Familieconcert (2+)
Luister naar betoverende klanken en dans mee met magische dansen in de
Tovertuin! Aanvang 11.00 uur.
www.stadsherstel.nl
1 ZO Poppenkast op de Dam
Vanaf vandaag tot oktober is de poppenkast op de Dam weer elke zondag
te zien met voorstellingen!
www.poppenkastopdedam.nl
2 MA Suikerfeest!
4 WO Bijlmer Parktheater: De Vuurvogel (2+)
Een bijzondere dansbeleving op betoverende muziek voor de
allerkleinsten. Aanvang 15.00 uur.
www.bijlmerparktheater.nl/nl/vuurvogel
5 DO Bevrijdingsdag Amsterdam
Op deze bijzondere dag is er van alles te beleven en doen in de stad! Op
deze site zie je precies wat en hoe!
www.4en5meiamsterdam.nl

tinkerbelltoys.nl

DE LEUKSTE
VERJAARDAGSCADEAUS
VIND JE BIJ TINKERBELL!
Tinkerbell Toys
Spiegelgracht 10-12, 1017 JR Amsterdam

MEI
6 VR Kirikou en Karaba de toverheks Familievoorstelling (5+)
Een magische voorstelling met betoverde robots, schurken die niet altijd
slecht zijn en onverschrokken helden. Waarin een klein kind groots
kan zijn. Van 6 t/m 29 mei in Bijlmer Parktheater, De Krakeling en De
Meervaart.
www.toneelmakerij.nl
TIP EK Zandsculpturen festival: vanaf 3 mei t/m 31 augustus is Zandvoort
weer gastheer van dit bijzondere kampioenschap! Leuk om te zien!
www.visitzandvoort.nl/uitagenda/zandsculpturen-festival
8 ZO Poppentheater Koos Kneus: Bibi en de Zonnebloem (2+)
Een leuke voorstelling over Bibi en haar zonnebloem, incl. schminken.
Aanvang 11.00 uur.
www.kooskneus.nl
11 WO OCCII Kinderpret: TAH DAM! (2+)
Bij deze dansvoorstelling kom je zo in Afrika terecht! Aanvang 15.30 uur.
www.occii.org
13 VR Pianoduo Festival Amsterdam 2022
Maak kennis met het pianoduospel, van babyconcerten tot aan
elektronische muziek. 13 t/m 15 mei. Meer info:
www.pianoduofestival.nl
14 ZA Van Gogh Museum: Kinderworkshops (6+)
Elke zaterdag kan je in het museum terecht voor een leuke workshop! Kijk
op:
www.vangoghmuseum.nl
15 ZO Schouwburg Amstelveen: De brieven van Mia (9+)
Een muzikale familievoorstelling over vriendschap, oorlog en liefde.
Aanvang 15.00 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl
17 DI Muziekgebouw aan 't IJ: De Blaffende Krekel (8+)
Een leuk interactief concert voor groep 5-6. 09.00 – 12.30 uur.
Kijk voor meer informatie op:
www.muziekgebouw.nl
TIP De Bazel: Dwalen door Amsterdam. Ontdek het Amsterdam van 200 jaar
geleden aan de hand van de tekeningen van Gerrit Lamberts. Een speelse,
interactieve tentoonstelling voor het hele gezin. T/m 31/7.
www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/lamberts
22 ZO NEMO Science Museum: Kinderlezing (8+)
Hoe komen we op een milieuvriendelijke manier van plastic af? Ontdek
het tijdens deze lezing! Aanvang 13.00 uur.
www.nemosciencemuseum.nl
26 DO Hemelvaartsdag!
27 VR Schouwburg Amstelveen: Space Academy Live (8+)
Zet je schrap voor een waanzinnige reis naar de ruimte samen met
astronaut André Kuipers! Aanvang 16.00 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl
28 ZA CC Amstel: Interesting Mistakes
Prachtig en beeldend circustheater voor het hele gezin.
Aanvang 20.30 uur. Kijk voor meer informatie op:
www.ccamstel.nl
28 ZA Zaantheater: De Zaanse avonturen van Pinokkio (7+)
Pinokkio maar dan anders... Een leuke familiemusical. 28 & 29 mei.
Meer weten? Kijk op:
www.zaantheater.nl
28 ZA Amsterdams Marionetten Theater: De Wijde Wereld (6+)
Leuk en poëtisch poppentheater voor kinderen en volwassenen omlijst
met muziek van Schubert. Aanvang 20.00 uur. Info:
www.marionettentheater.nl
TIP Joods Museum: Rammelaars! (6+) Een bijzondere tentoonstelling over
een bijzondere verzameling. Te zien t/m/ 6 juni. www.jck.nl

de toneelmakerĲ presenteert
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6 - 29 mei
in Amsterdam
toneelmakerĲ.nl

EN KARABA
S
DE TOVERHEK

★★★★
“Muziek, zang en spel
van hoog niveau”
- NRC -

6+

Annie

De hartverwarmende
musicalsensatie
15 apr t/m 8 mei
Boek op
delamar.nl

