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LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM 
BIJ JOU IN DE BUURT: 

Maak je eigen musical
Allard Pierson Museum, 
Amsterdam

Kan een baksteen 
kunst zijn?
KAdE, Amersfoort

Superhelden
Universiteitsmuseum Utrecht

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?

EEN VOORSTELLING OVER DE KRACHT VAN 
MUZIEK, WANT MUZIEK VERGEET JE NOOIT

VAN 21 OKTOBER

 T/M 13 NOVEMBER



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 Utrecht Science Park: 
Weekend van de Wetenschap (8+)
Beleef de wetenschap! Vandaag opent de Universiteit Utrecht weer 
haar deuren voor jong en oud. 
10.30-16.00 uur. 
www.uu.nl/agenda/weekend-van-de-wetenschap

4 DI Dierendag!
5 WO Kinderboekenweek! 

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

8 ZA 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/dutch-media-week-xperience-days

9 ZO Het Theater Blaricum: Richard III (10+)
Een leuk toneelstuk over Shakespeare en fake news. Aanvang 15.00 
uur. Meer info: 
www.hettheater.nl/voorstelling/richard-iii-10

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

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 Museumnacht Kids (4+)
Ga op een donker avontuur door de musea van Utrecht! 
17.00-22.00 uur. Meer info vind je op: 
www.museumnachtkids.nl

16 ZO Het Theater Blaricum: Workshop Gezonde Snoep
Maak samen met Thorwald Voss, culinair kunstenaar, een (doe-het-
zelf) gezond snoeppakketje! Aanvang 16.00 uur. 
www.hettheater.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
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www.hettheater.nl/voorstelling/richard
www.stars2go.nl
www.krakeling.nl/festival/krakeling
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www.meervaart.nl
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OKTOBER

16 ZO Bing is Jarig – Theatershow 
Een vrolijke voorstelling van 60 minuten met nieuwe liedjes van 
Bing met interactie over de verjaardag van Bing. In de voorstelling 
viert Bing zijn verjaardag samen met de kinderen in het theater en al 
zijn bekende vriendjes Coco, Sula, Pando, Amma en natuurlijk Flop. 
Kinderen in het theater mogen ook verkleed naar de voorstelling 
komen!
www.spant.org

16 ZO Diep in Zee – Rauher Engel 
Diep in Zee is een beeldende en zintuigelijke dansvoorstelling voor 
iedereen vanaf 2 jaar. Er wordt dans, vormgeving, muziek en live 
projectie op een fantasievolle en verrassende manier gebruikt.
www.deboerderijhuizen.nl

TIP Spoorwegmuseum: Expeditie Posttrein (4+) Jarenlang speelde 
de trein een belangrijke rol in het postvervoer. Tijdens deze leuke 
tentoonstelling leer je er alles over! Te zien t/m 27 november. 
www.spoorwegmuseum.nl

21 VR Dwaalhuis, Veerensmederij Amersfoort
Een voorstelling over de kracht van muziek want muziek vergeet je 
nooit. t/m 13 november.
www.hollandopera.nl/operavoorstelling/325/dwaalhuis

21 VR Spant!: Woezel & Pip  Sing-a-Long (2+)
Vier samen met deze twee leuke hondjes één groot muzikaal 
meezingfeest! Aanvang 14.00 uur. 
www.spant.org/voorstellingen/woezel-pip

21 VR Stadsschouwburg Utrecht: Een leuk avondje uit (8+)
Een gefluisterde musical over alles wat ingewikkeld is in het leven. 
Aanvang 19.00 uur. 
www.stadsschouwburg-utrecht.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

22 ZA Hoeve Ravenstein: Een uurtje de boer helpen (4+)
Boer Arnold kan jouw hulp goed gebruiken! Kom jij hem vandaag 
helpen? 9.30 – 10.30 uur. Info: 
www.hoeveravenstein.nl/een-uurtje-de-boer-helpen

23 ZO Singer Laren: Koos & Moos (4+)
In deze voorstelling leren Koos & Moos kinderen op een positieve 
manier lief te zijn voor onze aarde. Aanvang 16.00 uur. 
www.singerlaren.nl

26 WO Theater de Speeldoos Baarn: De Verloren Piratenschat (2+)
Brandweerman Sam komt samen opnieuw in actie in dit spannende 
avontuur! 13.30 en 16.00 uur. Reserveren & tickets via! 
www.speeldoosbaarn.nl

30 ZO Wolfskamerloop Huizen
Een leuke loop voor jong en oud in en rond de bossen van de 
Wolfskamer. Schrijf je in via: 
www.wolfskamerloop.nl

30 ZO Het Theater Blaricum:  Kletskousen! (6+)
Kindercabaret Klets maakt er een groot feest van op het podium en 
iedereen in de zaal is uitgenodigd! Aanvang 14.00 uur. 
www.hettheater.nl/voorstelling/kletskousen-6plus

30 ZO TivoliVredenburg: Vier! (4+)
Een vrolijk familieconcert vol (on)herkenbare klanken, beweging en 
humor. Aanvang 11.00 uur. 
www.tivolivredenburg.nl

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

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

31 ma Halloween!
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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

