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Juffenballet
MAAS THEATER EN DANS 

FAMILIE

“Sprankelende 
voorstelling vol 

heksen, humor en 
sprookjes”  

— Trouw 

“Heerlijk brutale, 
uitbundige 

parodie op het
Nederlandse 

schoolsysteem” 
— Theaterkrant

“Overweldigend 
totaaltheater 

met fenomenale 
juffen” 

— Scenes 

6+

24 dec t/m 8 jan
Theater De Krakeling brengt tijdens

de kerstvakantie een week lang
fantastische familievoorstellingen!

Olifantje Abu l’Abbas 6+
Een muzikale vertelling, gebaseerd op een 
historisch verhaal uit de 9de eeuw.

The Ozard of Wiz 9+
7 bijzondere mensen keren terug naar hun 
kindertijd, een tijd voor de schaamte.

Pazzanistraat 15   1014DB Amsterdam   krakeling.nl

Slinger 4+
Een grappige hartveroverende voorstelling
met acrobatisch spel.

De onzichtbare man 4+
Over alles dat je niet ziet. En stiekem ook
over hoe fijn het is om niet gezien te worden.

Aan de andere kant 4+
Een visuele wereld vol vooroordelen die eens
van een andere kant bekeken mogen worden.



NOVEMBER

TIP NDSM-WERF, Pllek, ruige rakkers. De zondagse activiteit voor iedereen tussen 
4 & 12 jaar tussen 13.00 en 16.00 uur.  Gratis! 

4 VR OBA Amsterdam: Week van de Mediawijsheid
Van 4 t/m 11 november zijn er tal van activiteiten over de voor en tegens van 
social media. www.oba.nl/activiteiten/mediawijsheid.html

4 VR Natuurwerkdag 2022
Doe op 4 & 5 november mee aan de Natuurwerkdag en zet je in voor natuur 
dichtbij huis! www.natuurwerkdag.nl

5 ZA Black Cat Theatre: Vlindertuin (1+)
Een voorstelling die je meeneemt in de wondere wereld van vlinders: kleurrijk, 
beweeglijk en mysterieus. 9.30 & 11.30 uur. 
www.blackcattheatre.nl/kindervoorstellingen/vlindertuin

6 ZO Artis: Atlas van de ruimte
André Kuipers en Govert Schilling nemen je mee naar de ruimte. Langs planeten, 
sterren en kometen. Aanvang 9.30 uur. Info: www.artis.nl

9 WO Theater De Krakeling: De Stokjesman (10+)
Het tragikomische verhaal over een onweerstaanbaar imperfecte familie waar je 
als publiek van gaat houden. 9 & 16 november. 
www.toneelmakerij.nl

11 VR Sint Maarten!

12 ZA Ice Amsterdam
Vanaf vandaag is de schaatsbaan op het Museumplein weer geopend! 
www.iceamsterdam.nl

13 ZO Intocht Sinterklaas 2022
Vandaag komen de Sint en Pieten aan in Amsterdam! Kom jij ze ook welkom 
heten? Zie voor het programma en route:  www.sintinamsterdam.nl

TIP Kom in de herfst naar het Amsterdamse Bos en ontdek hoe mooi het daar dan is! 
Maar er is nog veel meer te beleven! www.amsterdamsebos.nl

16 WO Pleintheater: Familie Wolf komt hier wonen (6+)
Broer en zus Wolf zijn op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Maar waar ze 
dan terechtkomen... Aanvang 15.00 uur. Info: 
www.plein-theater.nl

19 ZA Het Fort van Sinterklaas
Bezoek in Hoofddorp het hoofdkwartier van Sint en de Pieten en beleef een 
zeldzaam inkijkje! 19, 20, 26 & 27 november. Info: www.hetfortvansinterklaas.nl

20 ZO Nationale Opera & Ballet: Operetta Land (8+)
Familievoorstelling over de kracht van de verbeelding. Vanaf 20/11. Diverse 
voorstelling in november en december. Meer info:  www.operaballet.nl

20 ZO NEMO Kinderlezing: hoe schep je orde in de chaos? (8+)
Wiskundige Sonja Cox vertelt alles over wiskundige modellen en hoe we daar 
dingen mee kunnen voorspellen. Aanvang 13.00 uur. 
www.nemosciencemuseum.nl

20 ZO De Meervaart: BullyBully (3+)
Een peutermusical à la West Side Story. Aanvang 11.00 & 14.00 uur. 
www.meervaart.nl

23 WO OCCII Kinderpret: Poppen Jazz (2+)
Geniet een uur lang van  jazz gecombineerd met poppenspel, spelletjes en 
andere activiteiten voor kinderen. Aanvang 15.30 uur. www.occii.org

26 ZA Schouwburg Amstelveen: 't Zet-Je-Schoen-Concert (4+)
Sinter-popconcert met de leukste sintliedjes. Aanvang 15.00 uur. 
www.schouwburgamstelveen.nl

27 ZO Rijksmuseum: Workshop mieren maken (al)
Het krioelt van de mieren in het museum! Kom jij vandaag je eigen mier maken? 
Aanvang 12.00 uur. Meer info: www.rijksmuseum.nl

27 ZO De Meervaart: Aan de andere kant TG Winterberg (4+)
Een visuele wereld vol knotsgekke en over-de-top vooroordelen die eens van een 
andere kant bekeken mogen worden. Aanvang 14.00 uur. 
www.meervaart.nl

27 ZO Theater de Omval: De Sinterklaas Revue (3+)
Roodkapje meets Sinterklaas in een sprookjesachtige setting! Dit feest mag je 
niet missen! Aanvang 11.00 & 14.00 uur. www.theaterdeomval.nl

DECEMBER

1 DO Amsterdam Light Festival
Ga jij de kunstwerken varend of wandelend beleven (of allebei)? 
Van 1 december t/m 23 januari 2023. Kijk voor meer info op:
www.amsterdamlightfestival.com

3 ZA Black Cat Theatre: Weide (1+)
Een interactieve voorstelling met live muziek. Aanvang 9.30 & 11.30 uur. Meer 
info en reserveren via: www.blackcattheatre.nl

4 ZO Muziekgebouw aan ‘t IJ: SoundLab Workshop (7+)
Maak kennis met de meest gekke en wonderlijke muziekinstrumenten! 
Aanvang 13.00 uur. 
www.muziekgebouw.nl

5 MA Sinterklaas! 

TIP Bezoek de expo "Het Duistere Dierenrijk" in het Amsterdamse Bos en ontdek 
alles over dieren die actief worden als jij slaapt! Te zien tot februari 2023. 
www.amsterdamsebos.nl

10 ZA Expo Greater Amsterdam: World of Dinos
Van 10 december t/m 15 januari kan je deze tentoonstelling met levensechte 
dinosaurussen bezoeken!  www.worldofdinos.nl

11 ZO De Meervaart: De regels van Floor (8+) 
Na Marjon Hoffmans succesvolle boekenreeks en de met een Emmy Award 
bekroonde televisieserie volgt een voorstelling doorspekt met humor en 
herkenbare familieproblemen. In het leven van de 11-jarige Floor gaat alles 
precies volgens plan, maar dan heeft haar vader een verrassing… 
Aanvang 16.00 uur. 
www.meervaart.nl

www.oba.nl/activiteiten/mediawijsheid.html
www.natuurwerkdag.nl
www.blackcattheatre.nl/kindervoorstellingen/vlindertuin
www.artis.nl
www.toneelmakerij.nl
www.iceamsterdam.nl
www.sintinamsterdam.nl
www.amsterdamsebos.nl
www.plein-theater.nl
www.hetfortvansinterklaas.nl
www.operaballet.nl
www.nemosciencemuseum.nl
www.meervaart.nl
www.occii.org
www.schouwburgamstelveen.nl
www.rijksmuseum.nl
www.meervaart.nl
www.theaterdeomval.nl
www.amsterdamlightfestival.com
www.blackcattheatre.nl
www.muziekgebouw.nl
www.amsterdamsebos.nl
www.worldofdinos.nl
www.meervaart.nl


RUIGE RAKKERS
DÉ ZONDAGSE ACTIVITEIT  

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

voor iedereen tussen de 4 - 12 jaar!

de ToneelmakerĲ 
en Circus Treurdier >  
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25 t/m 30 december 
Internationaal Theater  

Amsterdam > ITA.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.
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DECEMBER

11 ZO Amsterdams Marionetten Theater: De wonderbaarlijke Reis van Doctor 
Faust (9+)
Poëtisch muziektheater met muziek van Gounod, Wagner en Offenbach. 
Aanvang 14.30 uur. www.marionettentheater.nl/faust

TIP Amsterdam Museum: De Tijdreisgids voor kinderen. Vlieg met de grappige 
Museumduif mee door de geschiedenis van de stad! 
www.amsterdammuseum.nl

14 WO Van 14 t/m 26 december kan je weer de kerstmarkt op het Museumplein 
bezoeken. Leuk en gezellig!  

17 ZA Great Christmas Circus Beverwijk
Bezoek tijdens de kerstvakantie dit bijzondere circus! Een sensatie voor de hele 
familie! Van 17 december t/m 8 januari! www.greatchristmascircus.nl

18 ZO Schouwburg Amstelveen: Kinderkerstpopconcert (3+)
Een middag vol muziek, stoere gitaarsolo’s, een vette lichtshow, springende 
ouders en dansende kleuters! Aanvang 15.00 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl

18 ZO De Meervaart: 't Olifantje Abul-Abbas (6+)
Een muzikale vertelling, gebaseerd op een historisch verhaal uit de negende 
eeuw door het Amsterdams Andalusisch Orkest. Aanvang 14.00 uur. 
www.meervaart.nl

TIP De leukste voorstellingen voor de kerstvakantie in DeLaMar! Geniet tijdens 
de donkere dagen samen van mooie, spannende, grappige of groene verhalen 
voor het hele gezin. Zien we jullie bij Kruimeltje, Familie Wolf komt hier wonen, 
nijntje of één van de andere mooie voorstellingen? 
Kijk voor de agenda op: www.delamar.nl/jeugd

21 WO Winter! 
21 WO Carré: Wereldkerstcircus 2022

Dit geweldige circus in hartje Amsterdam is weer te zien van 21 december t/m 8 
januari! Komt dat zien! www.carre.nl

24 ZA De Meervaart: De Winter Gruffalo (3+)
Een spannende fysieke slapstickvoorstelling naar het bekende boek. Aanvang 
11.00 & 14.00 uur.  www.meervaart.nl

TIP Kerstvakantie in Theater De Krakeling! Ga deze kerstvakantie voor een 
verrassend theateruitje. Theater De Krakeling brengt 24 december t/m 8 januari 
een week lang fantastische familievoorstellingen: Olifantje Abu l’Abbas (6+), 
Slinger (4+), De onzichtbare man (4+), Aan de andere kant (4+) en The Ozard of 
Wiz (9+). www.krakeling.nl

25 ZO Vrolijk kerstfeest!
25 ZO Komische theatervoorstelling As You Like It (8+) 

Een radicale en muzikale bewerking van de Shakespeare-klassieker. Voor 
iedereen vanaf 8 jaar. 25 t/m 30 december in Internationaal Theater Amsterdam. 
“'As you like it' is een feestje voor de hele familie” - Noordhollands Dagblad 
www.ita.nl

27 DI CC Amstel: De Sneeuwkoningin (3+)
Een warm winterverhaal over een vriendschap die alles overwint. Aanvang 13.00 
& 15.00 uur.  www.ccamstel.nl/programma/de-sneeuwkoningin

27 DI De Meervaart: Als Het Ware (6+)
Vrij geïnspireerd op de klassieker ‘Wachten op Godot’ (1952) van Beckett is 
deze voorstelling een ode aan het wachten en geschikt voor een ongeduldig 
publiek vanaf 6 jaar. Aanvang 14.00 uur. www.meervaart.nl

28 WO De Meervaart: Een leuk avondje uit (8+)
Een gefluisterde musical over alles wat ingewikkeld is in het leven. Aanvang 
15.00 uur. www.meervaart.nl

29 DO Concertgebouw: Egeltje wil niet in winterslaap (6+)
Een leuk familieconcert over een egeltje dat op avontuur gaat terwijl 
iedereen slaapt. 29 & 30 december. Info:  www.concertgebouw.nl

31 ZA Nationale Opera & Ballet: The Sleeping Beauty (8+)
Dit meesterwerk moet je een keer ervaren hebben! 31 december en 
1 & 2 januari. Tickets en meer info:  www.operaballet.nl

JANUARI

1 ZO Gelukkig nieuwjaar!

2 MA DeLaMar Theater: Kruimeltje (6+)
Een echte feel good-musical, gebaseerd op de bekende klassieker van Chris van 
Abcoude. Aanvang 15:00 & 19:00 uur.
www.delamar.nl/voorstellingen/kruimeltje

3 DI CC Amstel: De hond die licht gaf (6+)
Een liefdevolle familievoorstelling, vol livemuziek en zang, virtuoos poppenspel 
en knallende uitvindingen. 3 t/m 7 januari. Zie:
www.ccamstel.nl/programma/de-hond-die-licht-gaf

4 WO DeLaMar Theater: Wolfgang, het wonderjong (8+)
Een muzikale familievoorstelling vol puberverlangens, hartstochtelijke 
vriendschappen en rake noten. Diverse speeldata, zie: 
www.delamar.nl/voorstellingen/wolfgang-het-wonderjong

6 VR Driekoningen!
8 ZO Podium Mozaïek: Topsy Turvy (4+)

Vriendschap, dans en video in een wereld op z'n kop! Aanvang 14.00 uur. 
www.podiummozaiek.nl
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Boek op delamar.nl

Deze kerstvakantie  
te zien in DeLaMar

Koos & Moos 
28 dec

De groenste familievoorstelling 4+

de musical
nijntje
28 & 29 dec

Naar de verhalen van Dick Bruna 2+

die licht gaf 
De hond 
29 & 30 dec

Een muzikale griezelkomedie 6+

Kruimeltje
2 jan

De hartverwarmende familiemusical 6+

komt hier wonen
Familie Wolf
27 dec

Een ontregelende parabel 6+

8+
het wonderjong
Wolfgang,
4 t/m 22 jan

Pieter Kramer
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