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SEPTEMBER

TIP Museum De Koperen Knop: Playmobil Verzameld! (4+) Gek op 
Playmobil? Dan is deze tentoonstelling in Hardinxveld-Giessendam echt wat 
voor jou! Te zien tot t/m 10 september. 
www.koperenknop.nl

1 DO Danstheater Amare: Maduro
Een opera over liefde in oorlogstijd en het ontstaan van Madurodam. Te zien 
t/m 7 september. Meer info via: 
www.residentieorkest.nl

2 VR 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 UIT Festival Den Haag
Bezoek dit weekend dit leuke festival, de aftrap van het culturele seizoen in 
Den Haag! Check het programma via: www.uitfestivaldenhaag.nl

TIP Kooman's Poppentheater: Kinderfeestje 5+ in het theater Betoverende 
voorstellingen elke woensdag en zaterdag om 14.00 uur. 
www.koomanspoppentheater.nl of 070-3559305

TIP Laaktheater: Elke woensdag lekker los op kunstlessen! Ontdek wat jij 
leuk vindt en waar jouw talent ligt. Leer jongleren of acrobatische kunstjes! 
Of misschien kan jij supergoed acteren of dansen, maar weet je het nog niet, 
of vind je het spannend om echte kunst te maken met je hoofd, handen of je 
lichaam. Bij Maaklab LKTR krijgen kinderen Theaterlessen door het Haags 
Theaterhuis, Urban dans door Dansschool Beweigi, Drum en rap door Siggi 
Florentina (Go Hard) en Beeldende Kunst door Art-s-cool. 
Kijk op www.laaktheater.nl voor meer informatie.

9 VR Theater Dakota: Peuterdans (2+)
Kom samen met je kind dansen, springen en swingen op muziek! Aanvang 
10.00 uur. Meer weten? Kijk op: www.theaterdakota.nl

TIP PLAY & BOUNCE op de Scheveningse Pier! Deze nieuwe indoor-attractie is 
een waar Walhalla voor de kinderen, perfect te combineren met een bezoek 
aan het strand. Kortom een heerlijk dagje Scheveningen! 
www.playandbounce.nl

TIP ProDemos: Ontdek de Tweede Kamer met het hele gezin! Ga mee met 
de Familierondleiding naar de Tweede Kamer in Den Haag. Aan de hand van 
opdrachten en puzzels ontdekken kinderen wat politiek is en wat de Tweede 
Kamer doet. Ook leuk voor volwassenen! www.prodemos.nl/rondleiding

18 ZO Stadstheater Zoetermeer: Superjuffie! (5+)
Een leuke voorstelling over een wel heel bijzondere juf! Aanvang 14.00 uur. 
www.stadstheater.nl

18 ZO Het Veur theater: Hé wie zit er op de WC? (2+)
Een fysieke theatervoorstelling vol verrassingen en humor. Aanvang 11.00 
uur.
www.hetveurtheater.nl

TIP Museum van Volkenkunde: De DierenAcademie. Bezoek deze leuke 
familie-expositie en laat je onderwijzen door dieren! Ze zijn slimmer en 
verstandiger dan je zou denken! 
www.volkenkunde.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!
24 ZA Open dag Dierenambulance Den Haag

Kom vandaag naar deze leuke en interessante open dag! 
Kijk voor het programma op: 
www.dierenambulancedenhaag.nl/50jaar

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

25 ZO Koninklijke Schouwburg: BB (0+)
Een interactieve dans- en muziekervaring voor de allerkleinsten. 
Aanvang 10.00 & 11.30 uur. Reserveren en tickets via: 
www.hnt.nl

25 ZO Theater Ludens:  De Wolkenfabriek (4+)
Een kolderieke, verbeeldende voorstelling over klimaatverandering. 
Aanvang 14.00 uur. 
www.theaterludens.nl

25 ZO Theater de Veste: Alles leuk en aardig (2+)
Een vrolijke voorstelling over vriendschap voor iedereen die wel een beetje 
van (on)gein houdt. 10.00 & 11.30 uur. 
www.malouvansluis.com

TIP 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

TIP Zoek & Puzzle bij Museum Panorama Mesdag. Vind jij alle antwoorden 
op het grote strand? Gratis speurtocht 6 - 12 jaar 
www.panorama-mesdag.nl

30 VR Theater Dakota: WalVis (2+)
Een vriendschap tussen een walvis en een men, dat kan echt! Een muzikale, 
interactieve voorstelling. Aanvang 10.00 uur. 
www.theaterdakota.nl/event/walvis-2
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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

LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM 
BIJ JOU IN DE BUURT: 

Ontdek de wereld van Zilver!
Zilvermuseum, Schoonhoven

Gouda 750 jaar, vier 
het mee
Museum Gouda

Papier, boekbinden, 
ganzenveer en schrift
Onderwijsmuseum, Dordrecht

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?

www.koomanspoppentheater.nl


Reserveringen en informatie:
tel. 070-2211761  •  info@playandbounce.nl

www.playandbounce.nl

 Play & Bounce op de Pier!
“A whole world of fun!”

Onze attracties: Een speelparadijs met 
een ‘Soft Play Park’ (klimblokken, grote 
zachte Lego bouwstenen), een ballenbak 
en glijbanen. Een trampoline park met 8 
grote trampolines en 4 zij-trampolines.
Super leuk ook voor een kinderfeestje.
De ouders bieden wij gratis entree! 

panorama-mesdag.nl

6 - 12 jaar

Vind jij alle antwoorden 
op het grote strand? 

Gratis speurtocht

Kom speuren!

Zoek 
& 

puzzel
Puzz

mailto:info@playandbounce.nl
www.playandbounce.nl
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OKTOBER

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

4 DI Dierendag!
4 DI Stadstheater Zoetermeer: Ukkiepret (2+)

Een leuke dag vol met dans- en muziekworkshops en voorstellingen! 
Aanvang 9.00 uur. Kijk voor het volledige aanbod op: 
www.stadstheater.nl/s84899/Ukkiepret_2_Dansworkshop

8 ZA Rijswijkse Schouwburg: Vetter dan ooit (8+)
Checkpoint Theater komt terug met de grootste, vetste en meest 
spectaculaire show ooit! Aanvang 16.00 uur. 
www.rijswijkseschouwburg.nl/voorstelling/checkpoint-theater

8 ZA Theater Amare: Familie Vermi-Celli (5+)
Saar wordt alleen op reis gestuurd en ontmoet de vier B’s: Blij, Boos, Bang 
en Bedroefd. Met hun instrumenten leren de vier B’s Saar haar emoties te 
besturen. Familie Vermi-Celli is een coproductie van Theater Jaski en Cello 
Biënnale Amsterdam.
www.amare.nl/jeugdenfamilie 

9 ZO Koninklijke Schouwburg: STIP IT (2+)
Tijdens deze interactieve voorstelling helpen de kinderen de theatermakers 
om een mooi landschap te bouwen. 10.00 & 11.30 uur. www.hnt.nl

12 WO Theater Amare: Charlie and the Chocolate Factory (8+)
Roald Dahls populairste boek komt tot leven in een spectaculaire, 
Nederlandstalige musical vol prachtige nummers, een oogstrelend decor 
en herkenbare personages! Deze onweerstaanbare musical is geschikt voor 
iedereen vanaf 8 jaar. T/m 16 oktober.
www.amare.nl/jeugdenfamilie 

TIP In het Haags Openbaar Vervoer Museum is het openbaar vervoer van 
vroeger en nu te beleven. Leuk en interessant! www.hovm.nl

16 ZO Theater Ludens: Kubus, Kubus, Kubus (3+)
Een voorstelling met humor over ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen en 
vriendschap sluiten. Aanvang 11.00 uur. www.theaterludens.nl

TIP Youseum Westfield Mall of The Netherlands:  Nederlands grootste social 
media experience waar het allemaal om jou en jouw wereld draait! 
www.youseum.nl

21 VR Theater aan het Spui: Sol bémol (6+)
Poëtisch, ontroerend en muzikaal theater met veel acrobatische toeren, 
balanceeracts en een vleugje illusionisme. 21 t/m 24 oktober. www.hnt.nl

22 ZA Theater Amare: Mr. Haegenbecks Wonderbaarlijk Universum (Festival 
De Betovering)
Durvers, dapperen en kinderen van 7 t/m 12 jaar opgelet! Mr. Haegenbeck 
en zijn trouwe assistente Lady Livingstone laten je verrassen door het eerste 
wereldwonder: de wonderlijke pracht van de natuur. 
www.amare.nl/jeugdenfamilie 

TIP Festival De Betovering is het internationale kunstfestival voor de jeugd met 
spetterende voorstellingen en workshops op meer dan 55 locaties in Den 
Haag. 21 t/m 29 oktober. www.debetovering.nl

24 MA Koninklijke Schouwburg: Een leuk avondje uit (8+)
In deze musical krijgen pech, verdriet, angst, schaamte, jaloezie en 
eenzaamheid allemaal hun eigen shownummer! Meer info: www.hnt.nl

25 DI Theater aan het Spui: 90's vs 20's (9+)
Vind jij de muziek van je ouders stom en zij de jouwe? Tijd voor een battle! 
Aanvang 14.00 uur. Meer info: www.hnt.nl

27 DO Koninklijke Schouwburg: Nijntje de musical (2+)
Een vrolijke voorstelling vol met nieuwe liedjes van Ivo de Wijs. Aanvang 
13.30 & 15.30 uur. Tickets via: www.hnt.nl

27 DO Theater Amare: Stiltestormbaan (Festival De Betovering)
Een cross-over tussen wetenschap en theater over geluid en stilte. Na een 
aantal interactieve experimenten volgt de meesterproef: het zo geluidloos 
afleggen van een spannend parcours. Alleen voor kinderen van 7 t/m 10 
jaar. T/m 29 oktober. 
www.amare.nl/jeugdenfamilie 

28 VR Theater aan het Spui: Boel gevoel (4+)
Een uitbundige muzikale ontdekkingstocht naar je gevoelens en wat je 
ermee kunt. Aanvang 14.00 uur. www.hnt.nl

29 ZA Paard: Frenk de Slak (6+)
Een leuke hiphopshow voor het hele gezin! Aanvang 11.00 uur. Reserveren 
via:www.paard.nl/event/paard50-frenk-de-slak

30 ZO Theater Amare: Buurmans Keukenparade (0+)
Twee dansers gaan op een smakelijke ontdekkingstocht door de 
wereldkeuken en vinden een scala aan gerechten en gebruiken die iets 
vertellen over het land van herkomst. Een culinaire dansvoorstelling voor 
iedereen van 0 tot 99 jaar die van eten houdt!
www.amare.nl/jeugdenfamilie 

31 MA Halloween!

mailto:rosa@nardinckmedia.nl
www.irenedtp.nl
www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/aladdin
www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/aladdin
www.stadstheater.nl/s84899/Ukkiepret
www.rijswijkseschouwburg.nl/voorstelling/checkpoint
www.amare.nl/jeugdenfamilie
www.hnt.nl
www.amare.nl/jeugdenfamilie
www.hovm.nl
www.theaterludens.nl
www.youseum.nl
www.hnt.nl
www.amare.nl/jeugdenfamilie
www.debetovering.nl
www.hnt.nl
www.hnt.nl
www.hnt.nl
www.amare.nl/jeugdenfamilie
www.hnt.nl
www.paard.nl/event/paard
www.amare.nl/jeugdenfamilie


jeugd  & familie

Ga mee met de Familierondleiding naar de 
Tweede Kamer in Den Haag. Aan de hand van 
opdrachten en puzzels ontdekken kinderen 
wat politiek is en wat de Tweede Kamer doet. 
Ook leuk voor volwassenen! 

Boek tickets op prodemos.nl/rondleiding

Ontdek de Tweede Kamer 
met het hele gezin



DIEREN
ACADEMIE
WAAR JE LEERT 
VAN DIEREN

VOOR HETHELE GEZIN


