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Dompel je in  de Kunsthal onder in de 
droomwerelden van fotograaf  

Tim Walker. En ook het KunsthalLAB  
staat deze winter helemaal in 

het teken van de tentoonstelling 
Wonderful Things. Word zelf fashion 
fotograaf, experimenteer en ga op de 

foto in jouw sprookjesachtige set.  
En: maak een eigen geheime tuin of 
schrijf jouw liefste liefdesbrief aan 

een object!

Kijk op www.kunsthal.nl voor alle 
activiteiten en doe mee!



NOVEMBER

TIP Dompel je in de Kunsthal onder in de droomwerelden van fotograaf 
Tim Walker. En ook het KunsthalLAB staat deze winter helemaal in het 
teken van de tentoonstelling Wonderful Things. Word zelf fashion fotograaf, 
experimenteer en ga op de foto in jouw sprookjesachtige set. En: maak een 
eigen geheime tuin of schrijf jouw liefste liefdesbrief aan een object!  www.
kunsthal.nl 

2 WO Theater Zuidplein: Pim & Pom vieren feest! (2+)
Deze jeugdvoorstelling over deze twee poezen is muzikaal, interactief en 
leerzaam. Aanvang 10.00 en 14.30 uur. 
www.theaterzuidplein.nl

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 Kralingse Bos: De Grote Schijn
Laat je tijdens deze bijzondere wandeltocht verwonderen door een 
gloednieuwe show! Tot en met 6 november. 
www.degroteschijn.nl

6 ZO Maaspodium: Een aardig sprookje (7+)
Een liefdevolle voorstelling over hoe natuur, mens, dier & ding met elkaar zijn 
verbonden. Aanvang 15.00 uur.  www.maastd.nl

11 VR Sint Maarten!
12 ZA Sinterklaasintocht Rotterdam 2022

Vandaag komen de Sint en Pieten aan in Rotterdam! Kom jij ze welkom heten? 
Check het programma op:  www.sinterklaasintocht.nl

13 ZO Theater Walhalla: JA! NEE! OLE! (3+)
Een grappige en beeldende voorstelling over kiezen. 
Aanvang 11.00 uur.  www.theaterwalhalla.nl/voorstelling/ja-nee-ole-3

13 ZO De Pakjesbootdagen komen eraan! 
Beleef de magie van Sinterklaas aan boord van de enige echte Pakjesboot 
12. Dit jaar op de volgende locaties: Hellevoetsluis, Rotterdam, Leiden, Lisse, 
Haarlem & Weesp (vanaf 13 november t/m 4 december). Meer informatie of 
tickets via:  www.pakjesboot.nl

16 WO Poppentheater de Fighter: Jan Klaassen als hulpsint (4+)
Jan Klaassen gaat Sinterklaas helpen. Als dat maar goed gaat! 
Aanvang 14.00 uur. Reserveren via: www.defighter.nl

18 VR Maaspodium: CIRCUNSTRUCTION #11 / XL
Vers grensverleggend circus! Meer info en aanvangstijden? Kijk snel op: 
www.maastd.nl

19 ZA Maaspodium: Puinbal (8+)
Een muziekjongleervoorstelling, die je aan het denken zet over hoe wij 
mensen met onze planeet omgaan. Aanvang 19.30 uur.
www.maastd.nl

20 ZO Stadsgehoorzaal Vlaardingen: Bing is jarig! (1+)
Bing is jarig en dat gaat hij vieren samen met de kinderen in het theater! Kom 
jij ook? Aanvang 14.00 & 16.00 uur. 
www.stadsgehoorzaal.nl

20 ZO Schouwburg Kunstmin: Van Hamelen & The Rats (7+)
Een ratten-komedie vol muziek, glitter en glamour over opkijken naar iemand 
en diegene blind volgen. Aanvang 14.00 uur.
www.kunstmin.nl

23 WO De Doelen: Sint Sing Along (3+)
Een spannend sinterklaasverhaal en heel veel bekende liedjes! 
Aanvang 14.15 & 16.00 uur. Tickets: 
www.rotterdamsphilharmonisch.nl

26 ZA Theater het Kruispunt (3+)
Een fantasierijke voorstelling over niks. Aanvang 11.00 uur. Meer info? Zie: 
www.theaterhetkruispunt.nl

27 ZO Theater Rotterdam: As you like it (8+)
Een Shakespeariaanse romcom over de voor- en nadelen van verliefd zijn. 
Aanvang 14.30 uur. Meer weten? Kijk op:
www.theaterrotterdam.nl

30 WO Belasting en Douane Museum: Workshop Net Echt!
Knutsel je eigen slangenhuid en laat een echte slang zijn huid behouden! 
Aanvang 14.00 uur. Ook op 27 december. Reserveer via:  www.bdmuseum.nl

DECEMBER

TIP Maurits Cornelis Escher was niet echt een goede leerling. Alleen de 
tekenlessen volgde hij met plezier. Hij bleef tweemaal zitten en zakte voor zijn 
eindexamen. Zijn vader wilde dat hij architect zou worden, maar hij koos voor 
grafiek. Gelukkig maar! Doe de speurtocht! 
www.escherinhetpaleis.nl

3 ZA Nieuwe Luxor: Ernst, Bobbie en de rest: Pimp de Sint! (4+)
Een gezellige maar ook spannende Sinterklaasvoorstelling vol bekende 
Sinterklaasliedjes. Aanvang 13.30 & 16.00 uur. 
www.luxortheater.nl

4 ZO Schouwburg Kunstmin: t Zet je schoen concert (3+)
Heus popconcert waarin het feest van Sinterklaas wordt gevierd! Leuk voor 
jong en oud! Aanvang 11.00 uur.
www.kunstmin.nl

5 MA Sinterklaas! 
7 WO Natuurhistorisch Museum: Natuurspreekuur

Elke eerste woensdag van de maand kan je in het museum terecht met je 
natuurvondsten! Vanaf 14.30 uur. 
www.hetnatuurhistorisch.nl

8 DO Royal Christmas Fair The Hague 2022
Bezoek van 8 t/m 23 december deze prachtige en gezellige kerstmarkt in het 
hartje Den Haag!
www.royalchristmasfair.nl
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Hét familiemuseum in het winterpaleis van Koningin Emma 
in Den Haag, waar je je verbaast over de kunst van M.C. Escher.
Perspectief wordt een belevenis! 

Inloopworkshop op zondagmiddag
(in de kerstvakantie ook op woensdagmiddag)

Doe mee 
met de 

speurtocht!

dinsdag t/m zondag 11:00 - 17:00Lange Voorhout 74, Den Haag www.escherinhetpaleis.nl

plein 1940
centrum rotterdam

16 december 2022 
t/m 8 januari 2023

Schaats snel naar ijsvrij.nl



DECEMBER
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9 VR Trompenburg Tuinen & Arboretu: Groene Kerstmarkt
9, 10 & 11 december is Trompenburg het decor van een gezellige kerstmarkt 
voor en oud!  www.trompenburg.nl

11 ZO Hofpleintheater: Verhalen uit de hoge hoed: Scrooge (3+)
Een spannend verhaal dat je doet nadenken over je eigen gedrag. Aanvang 
11.00 uur.  www.jeugdtheaterhofplein.nl

15 DO Kom schaatsen bij IJsvrij!
Van 15 december t/m 8 januari 2023 wordt Plein 1940 in het centrum van 
Rotterdam omgetoverd tot sfeervol winterplein met ijsbaan. Iedereen die kan 
of wil (leren) schaatsen is welkom. Tijdens IJsvrij kun je je kunsten laten zien 
op het ijs, maar er is nog veel meer te doen!
www.ijsvrij.nl!

15 DO Julianapark Schiedam: Winterlicht Festival
Kom van 15 t/m 17 december genieten van een magisch lichtkunstfestival! 
www.winterlicht.nl

17 ZA Theater Rotterdam: Een leuk avondje uit! (8+)
Een gefluisterde musical over alles wat ingewikkeld is in het leven. 
Aanvang 19.00 uur. Meer info:  www.theaterrotterdam.nl

18 ZO Theater aan de Schie: Rapunzel de musical (4+)
Beleef een sprookjesachtige middag met dit beroemde sprookje van de 
Gebroeders Grimm. Aanvang 15.00 uur. 
www.theateraandeschie.nl

20 DI Nieuwe Luxor: Wolfgang, het wonderjong (8+)
Een sprankelende en muzikale familievoorstelling over Wolfgang Amadeus 
Mozart. Te zien van 20 t/m 31 december. Info: 
www.luxortheater.nl

21 WO Winter! 

23 VR Stadsgehoorzaal Vlaardingen: Kruimeltje de musical (6+)
Het oer-Hollandse kinderverhaal van Chris van Abkoude, is omgetoverd tot 
een hartverwarmende familiemusical. Aanvang 19.00 uur. 
www.stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/kruimeltje

25 ZO Vrolijk kerstfeest!
26 MA Maaspodium: The Ozard Of Wiz (9+)

Een avontuur voorbij de regenboog! Aanvang 15.00 & 19.30 uur. Info en 
tickets:  www.maastd.nl

27 DI Hofpleintheater: De blote kleren van de keizer (6+)
Een leuke voorstelling over tevreden zijn met wat je hebt. Diverse 
voorstellingen tijdens de kerstvakantie, zie website. 
www.jeugdtheaterhofplein.nl

28 WO LAB 2|9|3: Stippie (5+)
Een lieve en muzikale voorstelling over de grote waarde van kleine dingen. 28 
& 29 december 11.00 en 13.30 uur. Meer info: www.tgdeklassieken.nl

29 DO De Doelen: De Notenkraker (4+)
Reis mee naar een sprookjeswereld met sneeuw, snoepgoed en betoverende 
dansen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest! Info:
www.rotterdamsphilharmonisch.nl

30 VR Maaspodium: Het kado (6+)
Een spannende voorstelling over wachten voor een ongeduldig publiek... 
Aanvang 16.00 uur.  www.maastd.nl

31 ZA One Planet: Dino's van de Zuidpool
Wat ligt er verborgen onder de gletsjers van de Zuidpool?
Te zien tot en met 31 december.
 www.oneplanet.nl/film/dino-s-van-de-zuidpool

JANUARI

1 ZO Gelukkig nieuwjaar!

1 ZO Nieuwjaarsduik Scheveningen
Ga als een echte durfal het nieuwe jaar in en neen een duik in de zee! 
www.unox.nl/acties/nieuwjaarsduik.html

2 MA Theater aan de Schie: Romy & Julio (8+)
Een eigentijdse bewerking van het bekendste liefdesverhaal van Shakespeare, 
in een Schiedams jasje. Diverse speeldata, zie site:
www.theateraandeschie.nl/voorstelling/romy-en-julia

TIP Hofpleintheater: Vakantieworkshop. Ontwikkel en ontdek je 
theatertalenten tijdens leuke workshops! 2 t/m 4 januari. Meer info: 
 www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/vakantieworkshops

5 DO Schouwburg Kunstmin: De Titus & Fien Winterrevue (4+)
Een familieshow vol oliebollen, livemuziek, hilarische sketches en grappen! 
Aanvang 16.00 uur. 
www.kunstmin.nl

6 VR Driekoningen!

7 ZA Theater Zuidplein: Kikker is verliefd (3+)
Een voorstelling met veel actie en humor. Ga mee met Kikker en zijn vriendjes 
in een vrolijk avontuur. Aanvang 13.30 & 16.00 uur.
www.theaterzuidplein.nl

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

Hellevoetsluis
Rotterdam
Leiden
Lisse
Haarlem
Weesp

Bezoek de enige echte Pakjesboot
dit jaar in:

Beleef de magie van Sinterklaas: breng
een bezoek aan de enige echte
Pakjesboot en zie hoe Sinterklaas en de
Pieten aan boord leven en werken!
Werp een blik in de kombuis waar de
Pieten pepernoten en ander lekkers
maken, gluur in het pakjesruim waar
alles wordt ingepakt, kijk hoe de
slaapkamer van Sinterklaas eruit ziet,
én ontmoet uiteraard Sinterklaas zelf in
zijn werkkamer. 

13 t/m 15 november
16 t/m 20 november
22 t/m 24 november

25 november
26 t/m 28 november

2 t/m 4 december

Meer informatie of reserveren via:

www.pakjesboot.nl


