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Van 26 t/m 30 oktober
in De Doelen

APENNOTEN (3+)
TIP VOOR DE HERFSTVAKANTIE!

rpho.nl/apennoten

See Hear Feel 
Experience 

DE HOLLANDSE MEESTERS 
KOMEN TOT LEVEN IN DIT 
INTERACTIEVE GEZINSUITJE!
Dit heb je nog nooit eerder ervaren: 
De oude Hollandse Meesters bewerkt 
door de nieuwe Hollandse Meesters. 
Bij Remastered is een wereld gecreëerd 
waarin kids worden 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. 
Alles is mogelijk bij Remastered.

remastered.nl
Let op: Remastered is niet geschikt 
voor kinderen onder de 6 jaar!

WINNER
Most Innovative Venue of NL 2021



SEPTEMBER
1 DO Maritiem Museum Rotterdam: Maritiem Festival

Bezoek t/m 5 september dit leuke festival en maak kennis met de haven van 
vroeger, vandaag en morgen!  www.maritiemmuseum.nl

3 ZA Piratendag Rozenburg
Een super gezellige, spannende dag voor jong en oud! Aanvang 11.00 uur. 
www.eic-mainport.org/piratendag

4 ZO Theater Walhalla: Muk (2+)
Een leuke voorstelling over een dromerige Dalmatiër. Aanvang 15.30 uur. Meer 
info:  www.theaterwalhalla.nl/voorstelling/muk-2

TIP Remastered brengt oude kunstwerken tot leven! Een beleving 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 ondergedompeld in de 
digitale werken van de grootste kunstenaars.  www.remastered.nl

7 WO Studio de Bakkerij: Koekie Boekie (0+)
Studio de Bakkerij organiseert voorlezen voor kinderen om de taalontwikkeling te 
stimuleren. Aanvang 10.30 uur, entree gratis.
www.studiodebakkerij.nl/productie/koekie-boekie-0-9

7 WO Natuurhistorisch Museum: Natuurspreekuur
Laat een expert beoordelen wat je natuurvondst is! Elke eerste woensdag van de 
maand van 14.30 tot 15.30 uur.  www.hetnatuurhistorisch.nl

10 ZA Dordts Kindertheater Marjolijn: Ficelle/Draadje (3+)
Een visueel en muzikaal prachtig  pareltje, dat met poëtische beeldentaal jong en 
oud zal aanspreken! Aanvang 14.00 uur. www.dordtskindertheater.nl

11 ZO Theater Walhalla: Tussen Kunst en Kids (7+)
Deze oergezellige theatertalkshow is gratis voor alle nieuwsgierige kinderen! 
Aanvang 15.00 uur.  www.theaterwalhalla.nl

TIP Your School of Life: Dé ontdekkingsreis van je leven! Wat is er leuker dan te 
leren door te kliederen, klauteren, bouwen, creatief bezig te zijn of erop uit trekken 
in de natuur? We gaan op een ontdekkingsreis in de wereld om ons heen door 
te doen waar we blij van worden en leren zo om om te gaan met geluk, emoties, 
spanning en nieuwe vriendschappen. Meer informatie op:  www.yourschooloflife.nl

14 WO Centrale Bibliotheek: Raad eens hoeveel ik van je hou? (2+)
Een kleine intieme voorstelling met poppenspel en muziek gebaseerd op de 
populaire boekenreeks. Aanvang 10.30 uur.  www.bibliotheek.rotterdam.nl

18 ZO StoryTrail Theaterwandeling Delfshaven 
Beleef de historie van Delfshaven met een echte verhalenverteller! Aanvang 14.00 
uur. Meer info:  www.storytrail.nl/stadswandeling/rotterdam-delfshaven

18 ZO De Doelen: De Vuurvogel (4+)
Een muzikaal avontuur naar het bekende sprookje door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Aanvang 13.15 & 15.00 uur. www.dedoelen.nl

20 DI Prinsjesdag 2022
Eindelijk kan het weer: Prinsjesdag! Wil jij erbij zijn? Reserveren je plekje via: 
www.denhaag.com/nl/agenda/prinsjesdag

21 WO Herfst!
22 DO CIRQUE DU SOLEIL – CRYSTAL IN ROTTERDAM AHOY

Cirque du Soleil komt met de spectaculaire ijsshow CRYSTAL van 22 t/m 25 
september naar Rotterdam Ahoy! Schaatsers en acrobaten van wereldklasse 
beproeven de wetten van de zwaartekracht met nooit eerder vertoonde acrobatiek. 
Volg hoofdpersonage Crystal, in een spannend verhaal terwijl ze in de wereld van 
haar eigen verbeelding duikt. 
www.mojo.nl/crystal

24 ZA Vliegerfestival Scheveningen
Kom dit weekend naar het grootste internationale vliegerevenement van 
Nederland! 11.00 - 17.00 uur. www.vliegerfeestscheveningen.nl

25 ZO Belasting & Douane Museum: De Sportieve Douane (8+)
Spring, duik en push up door het museum terwijl je alles leert over het beroep 
Douane! Aanvang 13.30 & 15.00 uur.  www.bdmuseum.nl

TIP AFAS Circustheater: Disney's Aladdin. Dit wereldberoemde verhaal uit Duizend-
en-een-nacht moet je een keer gezien hebben! Meerdere voorstellingen tot eind 
december. 
Meer info: www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/aladdin

30 VR Bibliotheek IJsselmonde: Coco kan het! (2+)
Coco kan het! is gebaseerd het gelijknamige Prentenboek van het jaar, geschreven 
en geïllustreerd door Loes Riphagen. Info: www.bibliotheek.rotterdam.nl

OKTOBER

1 ZA Hofpleintheater: Prutje (6+)
Een vrolijke voorstelling naar het gelijknamige kinderboek van Pieter Koolwijk. 1 & 
2 oktober 14.30 uur. 
www.jeugdtheaterhofplein.nl

2 ZO Studio de Bakkerij: De kleine ijsbeer (2+)
Een fantasierijke vertolking naar het beroemde prentenboek. Aanvang 11.00 uur.  
www.studiodebakkerij.stager.nl/web/tickets/111171289

4 DI Schiebroek, Rododendronplein: Magic Circus
Circus zoals circus niet bedoeld is! Komt dat zien! 4 & 5 oktober 16.00 uur. Neem 
een kijkje op de site voor wat voorpret! www.magic-circus.nl

5 WO Kinderboekenweek! 
9 ZO Theater Rotterdam: Hotel Hierwaardaar (8+)

Een familievoorstelling waarin dans, mime en beeldend theater samenkomen in 
een wel heel merkwaardig hotel.. Aanvang 15.00 uur. 
www.theaterrotterdam.nl

9 ZO Centrale Bibliotheek: Bob Ross painting party! (7+)
Schilder hoe jij wil dat Rotterdam eruit ziet! 9 & 16 oktober 13.00 uur. Meer info en 
aanmelden:  www.bibliotheek.rotterdam.nl

11 DI Bibliotheek Feijenoord: Insectenhotels bouwen (7+)
Bouw je eigen insectenhotel. De insecten bij jou in de buurt of in je tuin zullen er 
blij mee zijn! Aanvang 15.30 uur. www.bibliotheek.rotterdam.nl

15 ZA Nieuwe Luxor: Checkpoint Theater (6+)
Een show vol ontploffingen en zeer spectaculaire tests die nog nooit eerder in een 
theater zijn uitgevoerd! Aanvang 16.00 uur.  
www.luxortheater.nl

16 ZO Theater Rotterdam: Sribi Switi (4+)
Een dromerige hiphop dansvoorstelling voor kleuters. 
Aanvang 13.00 & 16.00 uur.  www.theaterrotterdam.nl
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Magie in het Kralingse Bos

EVENTS & PRODUCTIONS

20 okt     6 nov • Rotterdam
info & tickets www.degroteschijn.nl
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MEER INFORMATIE OF AANMELDEN VIA  WWW.YOURSCHOOLOFLIFE.NL
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OKTOBER

Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is zorgvuldig samenge-
steld. Uitgever is echter niet aansprakelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: 
Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.

PEPPA PIG LIVE! (2+) | ZO 18 SEP

theaterzuidplein.nl
ASSEPOESTER (4+) | ZO 2 OKT

FAMILIEMUSICALS
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16 ZO Belasting & Douane Museum: Kinderboekenweek GI-GA-GROEN met douanier 
Joeri (4+)
Mooie exotische dieren moeten goed beschermd worden en douaniers helpen 
daarbij. Hoe? Ontdek het vandaag! Vanaf 11.00 uur.  www.bdmuseum.nl

TIP De leukste familievoorstellingen in Theater Zuidplein. Lachen en zingen bij 
‘Peppa Pig Live!’ (2+) op zondag 18 september. Heerlijk wegdromen en genieten 
van ‘Assepoester de musical’ (4+) op zondag 2 oktober. Kijk voor het hele 
jeugdprogramma en meer informatie op: www.theaterzuidplein.nl/jeugd

20 DO De Grote Schijn is terug!
De Grote Schijn keert dit najaar terug naar Rotterdam! Laat je tijdens een bijzondere 
wandeltocht verwonderen door een gloednieuwe show vol innoverende snufjes en 
mysterieuze verrassingen! Van 20 okt. t/m 6 nov. 
www.degroteschijn.nl.

22 ZA Maaspodium: BullyBully (3+)
Een peutermusical over kinderachtige grote mannen. 22 & 23 oktober aanvang 
11.00 uur.  www.maastd.nl

22 ZA Theater Zuidplein: Boel gevoel (4+)
Een muzikale jeugdvoorstelling die laat zien dat voelen super handig is wanneer je 
weet wat je voelt. Aanvang 14.00 uur. 
www.theaterzuidplein.nl

23 ZO Theater Walhalla: Sam & Julia op reis (3+)
Een leuke voorstelling over de bekende muizen uit de populaire boekenreeks. 
Aanvang 11.00 uur.  www.theaterwalhalla.nl

24 MA Oude Luxor: Nijntje de musical (2+)
Een leuke peutermusical met nieuwe liedjes van Ivo de Wijs. Aanvang 13.30 & 
15.30 uur. Reserveren via:  www.luxortheater.nl

24 MA Theater Zuidplein: Het mooiste blauw (6+)
Een krachtige voorstelling over negativiteit bestrijden met prachtige en krachtige 
beelden en muziek. 23 & 24 oktober, info:  www.theaterzuidplein.nl

26 WO Apennoten Klassiek Live (3+) I
In deze interactieve voorstelling hoor je de muziek en de liedjes uit het 
gelijknamige Zappelin TV-programma met presentator Pepijn Gunneweg, Bas 
Fortgens en de musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. T/m 30 okt.
www.rpho.nl/22apennoten

28 VR Theater Zuidplein: Kruimeltje (6+)
Een hartverwarmend verhaal over het volgen van je dromen en het vinden van je 
plek in de wereld. Aanvang 15.00 & 19.00 uur. www.theaterzuidplein.nl

30 ZO Theater Walhalla: Familie Vermi-Celli (5+)
Een grappige muzikale roadtrip voor jong en oud! Aanvang 11.00 uur. 
www.walhalla.stager.nl/web/tickets/111121284

30 ZO Schouwburg Kunstmin: Juffenballet (6+)
Losgeslagen juffen in een voorstelling vol dans, vette decorwisselingen, humor en 
liedjes! Aanvang 14.00 uur.  www.kunstmin.nl/programma/maas-td-16381

31 MA Halloween!
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