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Echt dé leukste Jeugdmusicalschool!

Meedoen? Schrijf je nu in. 
GRATIS proefles!

www.stars2go.nl

Veilige omgeving    Passievolle teams

Hoge leskwaliteit    Vergroten van het zelfbewustzijn

YES!   YES!   YES!  
Zingen, dansen en acteren in een super totaalpakket met in 

het nieuwe seizoen nog héél véél meer!

 Masterclass zingen, dansen en acteren
 Camera-/filmworkshop
 Soap-/muziekcliptraining
 Bekende musical-gastdocent

www.stars2go.nl


LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM 
BIJ JOU IN DE BUURT: 

Van vleermuizen tot kunst
In 't Houten Huis, De Rijp

Alles over lucht en wind
Westfries Museum, Hoorn

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?

14 t/m 23
okt 2022
Cultuurpark
Westergas

krakeling.nl

Het Krakeling Festival biedt de mooiste, beste en 
meest bijzondere jeugdtheatervoorstellingen op 
diverse locaties in Amsterdam.
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SEPTEMBER

TIP Musical Charlie and the Chocolate Factory komt naar DeLaMar! Roald Dahls 
populairste boek komt tot leven in een spectaculaire musical vol prachtige 
nummers, een oogstrelend decor en geestig herkenbare personages. Van 1 sept 
t/m 2 okt in DeLaMar te zien! 
Boek op www.delamar.nl/charlie

TIP Stars 2 Go. Echt dé  leukste Jeugdmusicalschool! Zingen, dansen en acteren in 
een super totaalpakket met in het nieuwe seizoen nog héél véél meer! Meedoen? 
Schrijf je nu in! GRATIS proefles!  www.stars2go.nl

9 VR Grazende Zwaan Theaterfestival 2022
Een leuk theaterfestival voor jong en oud in de Haarlemmermeer! 
9 t/m 11 september. Kijk voor meer info en het programma op:
www.karavaan.nl/festivals/grazende-zwaan

10 ZA Stoomweekend
Bezoek dit weekend Gemaal de Cruquius en Stoomgemaal Halfweg tegen 
gereduceerd tarief! Kijk voor meer informatie op:
www.haarlemmermeermuseum.nl/stoomweekend

TIP NDSM-WERF: Pllek RUIGE RAKKERS dé zondagse activiteit voor iedereen tussen 
de 4 - 12 jaar!  www.pllek.nl/kids/ruige-rakkers-repair-kid

11 ZO De Meervaart: Sloterplasfestival
Kom vandaag genieten van het beste dat Amsterdam Nieuw-West te bieden heeft! 
Vanaf 12.30 uur. www.sloterplasfestival.com

11 ZO Elke zondagmiddag tot oktober zijn Jan en Katrijn weer te bewonderen voor het 
Koninklijk Paleis op de Dam! 
 www.poppenkastopdedam.nl

16 VR Klassiek op het Amstelveld
Bezoek dit weekend dit muzikale familiefestival. Kijk voor meer informatie op: 
www.klassiekophetamstelveld.nl

17 ZA Concertgebouw: Bon dia, goedemorgen (4+)
Reis mee over de Antillen in de leukste liedjes over dieren, buitenspelen en 
feestjes! Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.concertgebouw.nl

18 ZO Black Cat Theatre: Vlindertuin (1+)
Een voorstelling die je meeneemt in de wondere wereld van vlinders: kleurrijk, 
beweeglijk en mysterieus. 10.00 & 16.00 uur. 
www.blackcattheatre.nl/kindervoorstellingen/vlindertuin

21 WO Herfst!

TIP Het Zuiderzeemuseum: Boer Boris is jarig! (2+) 
Vier feest samen met Boer Boris in het binnenmuseum! T/m 23 oktober. 
www.zuiderzeemuseum.nl/nl/boerboris

23 VR Het Spoorwegmuseum: Modeltrein Expo On traXS
Van 23 t/m 25 september toont het Spoorwegmuseum circa 25 modelbanen van 
Europa’s beste modelbouwers. 
www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-in-het-museum/modeltrein-expo-on-traxs

24 ZA NDSM Loods: Ambacht in Beeld Festival (6+)
Ontdek dit weekend alles over oude ambachten en doe mee met leuke 
ambachtelijke activiteiten! Neem alvast een kijkje op: 
www.ambachtinbeeldfestival.nl

25 ZO De Meervaart: Rapunzel de Musical (4+)
Beleef een sprookjesachtige middag in het theater met dit beroemde sprookje! 
Aanvang 14.00 uur. 
www.meervaart.nl

25 ZO Poppentheater Koos Kneus: Een huishouden van Jan Klaassen! (2+) 
Een dolle voorstelling van Jan Klaassen die wel even het huishouden zal doen voor 
Katrijn! Aanvang 11.00 uur.  www.kooskneus.nl

30 VR Bijlmer Parktheater: Bijlmer On Stage Showcase (4+)
Dit project stelt kinderen in de gelegenheid om actief deel te nemen aan 
cultuuractiviteiten in hun eigen wijk. 17.00-19.00 uur. Info: 
www.bijlmerparktheater.nl

OKTOBER

1 ZA Beachclub Sunsea Wijk aan Zee: Family Windfestival
Tijdens dit tweedaagse festival is de lucht gevuld met de meest grote, bijzondere 
vliegers en staat de wind centraal. Info:  www.beachclubsunsea.nl

2 ZO NEMO: Weekend van de Wetenschap 2022
Dit weekend is het museum gratis toegankelijk. Je moet wel even reserveren via:
www.nemosciencemuseum.nl

2 ZO Podium Mozaïek: Bange Rick (4+)
Een dansvoorstelling voor bangeriken en waaghalzen. Aanvang 14.00 uur. 
www.podiummozaiek.nl

4 DI Dierendag!
5 WO Kinderboekenweek! 
7 VR Concertgebouw: Apennoten Zoveel Kleuren (2+)

Een vrolijke voorstelling met zang, verhaaltjes en malle kleuren! Aanvang 9.30 uur, 
11.30 & 15.00 uur. Reserveren via:  www.concertgebouw.nl

8 ZA Bunker Museum IJmuiden: Bunkerrondleiding
Doe dit weekend mee aan deze interessante rondleiding en ontdek alles over dit 
stukje geschiedenis! Kijk snel op: 
www.ijmuiden.nl/evenement/buitenrondleiding-bunkers

8 ZA Black Cat Theatre: De Regenboog (1+)
Een superleuke kleurige kindervoorstelling voor de allerkleinsten. Aanvang 10.00 & 
16.00 uur.  www.blackcattheatre.nl

9 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Open je Oren met saxofoniste Tineke Postma (8+)
Tineke deelt haar liefde voor de saxofoon met je tijdens een muzikale reis. 
Presentatie Dieuwertje Blok. Meer info: www.muziekgebouw.nl

9 ZO Dutch Media Week Xperience Days
Neem dit weekend een kijkje achter de schermen op het Media Park! Kijk voor het 
programma op: 
www.dutchmediaweek.nl
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RUIGE RAKKERS
DÉ ZONDAGSE ACTIVITEIT 

NDSM-WERF  |   GRATIS!   |    TUSSEN  13:00 - 16:00

voor iedereen tussen de 4 - 12 jaar!

musical
onweerstaanbare
Een

Nog t/m 2 okt
van Roald Dahl
Gebaseerd op het boek

Boek op delamar.nl
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Muziek • Dans • Theater
Voor kinderen, jongeren en volwassenen

 � Ontdek het vernieuwde aanbod
 � Doe gratis mee

Aanmelden:  
aslanmuziek.nl/openlesweek

Open 
Lesweek 
24 t/m 30 okt

Meld je 

snel aan!

Locatie Nieuw-West, 
Louis Bouwmeesterstraat 214

Locatie West, 
Corantijnstraat 9

ZA 30 NOV

Bezoek samen  
de meest fantasievolle  
voorstellingen tijdens  
de Herfstvakantie!

Speciaal  
voor alle  
lachebalkjes  
en huilebekkies

  Herfstvakantie  
ZO 16 OKT Woezel & Pip Sing-a-Long

MA 17 OKT PAREIDOLIA

DI 18 OKT Boel Gevoel

WO 19 OKT Fos, die Bob bedacht,  
die de wereld bedacht

VR 21 OKT FOK ME HOKJE

8+

13+

4+

5+

2+

Tickets & info meervaart.nl



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.

Illustraties - ©Gaudi Hoedaya • DTP-werk: Irene Dubbeldam - www.irenedtp.nl
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OKTOBER

9 ZO De Waanzinnige Boomhut van 52 Verdiepingen - Meneer Monster (7+)
Na het succes ‘De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen’ (winnaar ZAPP 
Theaterprijs en Zilveren Krekel) keert Meneer Monster terug met een nog stommer 
stuk. Nee echt, het is volkomen geschift. Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 
verdiepingen met nóg meer fantastische uitvindingen. 
www.meervaart.nl

TIP MuseumJeugdUniversiteit (8+) Meer weten dan je meester of juf? De 
MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges met meer dan 50 musea in 
Nederland! Kijk voor info op:  www.museumjeugduniversiteit.nl

TIP Tijdens de herfstvakantie zijn alle Lachebalkjes en Huilebekkies welkom in de 
Meervaart! Een week lang zijn de leukste kindervoorstellingen te zien. 
www.meervaart.nl

14 VR Het Krakeling Festival 
14 t/m 23 oktober geniet je van de meest bijzondere jeugdtheatervoorstellingen 
op diverse locaties in Amsterdam tijdens Het Krakeling Festival. Met De Krakeling 
als festivalhart op Cultuurpark Westergas zijn daarnaast voorstellingen bij 
festivalpartners ITA en Theater Bellevue. 
www.krakeling.nl/festival/krakeling-festival

15 ZA Olympisch Stadion: Amsterdam City Walk 2022
Elke route heeft zijn eigen sfeer en beleving en brengt je vandaag langs de 
hoogtepunten van de stad. Inschrijven via:  www.amsterdamcitywalk.nl

17 MA Nederlands Marionettentheater: De heks en de sinaasappelprins (4+)
Geïnspireerd op een Turks sprookje waar Prokofjev ook een opera van maakte. 15, 
16 & 17 oktober, aanvang 15.00 uur. www.nederlandsmarionettentheater.nl

16 ZO Bijlmer Parktheater: Taartrovers Film Festival
Kom dit weekend naar dit leuke festival. Kijk film en ontdek, maak en speel in het 
Lab! www.taartrovers.nl

16 ZO Woezel & Pip Sing-a-Long - Dromenjager en Van Hoorne Entertainment (2+)
Woezel & Pip reizen samen met hun vriendjes door heel Nederland om er één 
groot muzikaal meezingfeest van te maken. Samen met het publiek richten ze 
de allerleukste club ooit op: de vriendjesclub. Stilzitten is geen optie, want De 
Vriendjesclub Band speelt de bekendste hits! 
www.meervaart.nl

17 MA La Llave Maestra (5+)
Een visueel en zintuiglijk schouwspel door het Spaans-Chileense gezelschap La 
Llave Maestra, dat toert door Amerika, Europa en Azië. Een ode aan de verbeelding. 
Als je goed kijkt wordt een jas een zanger, een tutu een struisvogel en een papieren 
zak een monster… www.meervaart.nl

18 DI Boel Gevoel  - Het Laagland (4+)
Nora belandt in een wervelende wereld waarin alles en iedereen worstelt met 
gevoelens: van een verlegen moddermonster tot een angstig puzzelstukje, van een 
beteuterde oma tot een lachende reuzenpanda. Een ongeremde revue voor alle 
Lachebalkjes en Huilebekkies van 4 jaar tot 104! www.meervaart.nl

19 WO Schouwburg Amstelveen: Koos & Moos (4+)
Maak kennis met de leukste koala óóit en ga mee op avontuur voor een groene 
aarde! Aanvang 14:30 uur. Meer info: www.schouwburgamstelveen.nl

19 WO Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht - Het NUT (8+)
Een muzikale, speelse, spannende en filosofische voorstelling voor iedereen van 8 
jaar en ouder over de vraag hoe je samen kan spelen als je iets anders gelooft dan je 
vriendje of vriendinnetje.
www.meervaart.nl

22 ZA Nationale Opera & Ballet: Het meisje, de jager en de wolf (6+)
Tijdens deze voorstelling beleef je klassieke sprookjes vanuit het 
perspectief van de wolf. Diverse speeldata, zie:  www.operaballet.nl

23 ZO Poppentheater Koos Kneus: Bij Betty de Brulbij op bezoek (2+)
Een voorstelling door gastspeler Lulu's poppentheater over een nogal luidruchtige 
bij. Aanvang 11.00 uur. 
www.kooskneus.nl

24 MA Open Lesweek bij het Aslan Muziekcentrum 
 Van 24 tot en met 30 oktober vindt er weer een Open Lesweek plaats op beide 
locaties van het Aslan Muziekcentrum; een ontdekkingsreis vol muziek, dans 
& theater. Probeer er gratis een cursus of instrument uit! Of het nu Capoeira, 
Afrodance, kinderkoor, theater, saz of duduk is, meld je snel aan via 
www.aslanmuziek.nl/openlesweek

30 ZO De Bazel: Publieksdag
Hoe zag Amsterdam er in de middeleeuwen uit? En wat hield Amsterdammers 
bezig? Kom het ontdekken op deze leuke dag! Info: 
www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/publieksdag-middeleeuws-amsterdam

30 ZO Oud Valkeveen
Vandaag is de laatste dag van het seizoen dat dit leuke park open is, dus grijp je 
kans!  
www.oudvalkeveen.nl

31 MA Halloween!
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