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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


FEBRUARI

TIP Like2dance en Musica Corda Wil jij dansen of muziek maken? Dat kan 
bij Like2dance en Musica CordA in Loosduinen! Er is een grote ruimte met 2 
danszalen en 1 muzieklokaal. Enthousiast geworden? Kom gratis een proefles 
doen! www.like2dance.nl of  www.musicacorda.nl

TIP AFAS Circustheater: Disney’s Aladdin Dit betoverende sprookje uit Duizend-en-
een-nacht moet je een keer beleefd hebben! Diverse voorstellingen in februari. 
Meer info vind je op: www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/aladdin

1 WO Muzee Scheveningen: Ukkieconcert (1+)
Ukkieconcerten zijn een eerste kennismaking van peuters met muziek. Aanvang 
10.00 uur. Meer info kan je vinden op: 
www.muzeescheveningen.nl/activiteit/ukkieconcert/

TIP Futureland: Doggerland. In deze tentoonstelling maak je een tijdreis naar een 
verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee. Te zien t/m 5 maart. 
www.portofrotterdam.com/nl/eropuit/futureland

5 ZO Amare: Sribi Switi (4+)
Een speelse voorstelling geïnspireerd door zowel bekende Nederlandse -als 
Surinaamse kinderverhalen en kinderliedjes. Aanvang 14.30 uur. www.amare.nl

5 ZO Rotterdam Ahoy: The Magical Music of Harry Potter
Ervaar Harry Potter en de geheime kamer met betoverende live muziek! Kijk voor 
meer info & tickets op:  www.ahoy.nl

5 ZO Rijksmuseum van Oudheden: MuseumJeugdUniversiteit (8+)
Maak kennis met de Oudheid tijdens een interessant college. Vandaag: hoe 
begraaf je een Keltische koning(in)? Schrijf je in via:  
ww.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/oudheid/

10 VR Theater Dakota: Babyconcert (0+)
Kom samen met jouw baby genieten van een klassiek concertje! Aanvang 09.30 
uur. Meer info:  www.theaterdakota.nl

11 ZA Strandtheater Houten Kaap: De Winter Gruffalo (3+)
Een spannende fysieke slapstickvoorstelling naar het legendarische kinderboek. 
Aanvang 11.00 uur. Meer info & reserveren: www.houtenkaap.nl

12 ZO Amare: Wacht ’s Even (1+)
Een muzikale dansvoorstelling voor de allerkleinsten over de beleving van tijd. 
Aanvang 10.00 & 11.30 uur. Reserveren:  www.amare.nl

15 WO Theater de Vaillant: The Residents Stadsorkest
The Residents Stadsorkest is voor alle basisschoolkinderen uit heel Den Haag. Kom 
jij ook meespelen? Elke woensdag vanaf 13:00 uur. Check snel: 
www.residentieorkest.nl/educatie/the-residents-stadsorkest

16 DO Nieuwe Luxor: Charlie and the Chocolate Factory (8+)
Een onweerstaanbare musical naar het beroemde boek van Roald Dahl. 
Nederlands gesproken. Te beleven t/m 19 februari. Meer info: 
https://www.luxortheater.nl/programma/5554/Een_onweerstaanbare_musical/
Charlie_and_the_Chocolate_Factory

TIP Zoek & Puzzle bij Museum Panorama Mesdag. Vind jij alle antwoorden op het 
grote strand? Gratis speurtocht 6 - 12 jaar www.panorama-mesdag.nl
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Kinderfeestje 5+
in het theater

Betoverende voorstellingen
elke woensdag en zaterdag om 14.00 uur

en extra voorstellingen in de 
voorjaarsvakantie

Frankenstraat 66 | 2582 SM Den Haag | 070-3559305

www.koomanspoppentheater.nl

www.koomanspoppentheater.nl
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FEBRUARI

19 ZO Theater Rotterdam: Liegebeesten (7+)
Een opzwepende, muzikale voorstelling over een dapper jongetje op zoek naar de 
waarheid. Aanvang 15.00 uur. Meer info: www.theaterrotterdam.nl

19 ZO TU Delft Science Centre: MuseumJeugdUniversiteit (8+)
Ga mee op reis met ingenieur Annemieke Verbraeck en ontdek alles over zwarte 
gaten zonder zelf opgeslokt te worden! Meer info: 
www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/digitale-reis

TIP Het is weer Krokus Kabaal bij het Laaktheater! 26 februari t/m 2 maart. Kijk 
voor de leukste voorstellingen op: www.laaktheater.nl/agenda

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

24 VR Theater aan het Spui: STOM (10+)
Een voorstelling voor iedereen die er af en toe helemaal klaar mee is! 24, 25 & 26 
februari. Meer info & reserveren:  www.hnt.nl

25 ZA Koninklijke Schouwburg: Erik of het klein insectenboek (8+)
Een visuele en muzikale familievoorstelling, waarbij je ogen en oren tekortkomt 
naar het beroemde boek van Godfried Bomans. Kijk op: www.hnt.nl

26 ZO De Magische Media Goochelshow 
Kom naar de Magische Media Goochelshow door meester-goochelaar Lars van 
Tuijl. Met bizarre breinbrekers om kinderen (6+) te triggeren, verbazen en te 
helpen bij het omgaan met internet en (social) media. Tickets via
www.denhaag.beeldengeluid.nl/magie

26 ZO Theater Merlijn: Jongen in jurk (6+)
Een voorstelling over jezelf durven te zijn. Aanvang 11.00 uur. Diverse 
voorstellingen tijdens de voorjaarsvakantie. Voor eer info zie: www.rabarber.net

26 ZO Residentie Orkest/Amare: Anne de Poes (4+)
Een prachtig symfonisch sprookje van Herman van Veen. Aanvang 11.00 uur. 
Reserveren via: www.residentieorkest.nl/concert/2223-anne-de-poes

27 MA Theater Dakota: Performania (5+)
Een fantasierijke, absurdistische familievoorstelling waarin werkelijk alles tot 
leven komt! Aanvang 14.30 uur. Meer info: www.theaterdakota.nl

28 DI Theater aan het Spui: Onder de grond (4+)
Een ontroerende voorstelling over de kracht van vriendschap waarin troost uit de 
meest onverwachtse hoek kan komen. Aanvang 14.00 uur. Info: www.hnt.nl

MAART

TIP Play & Bounce op de Pier!! Deze indoor-attractie is een waar Walhalla voor de 
kinderen, perfect te combineren met een bezoek aan het strand. Kortom een 
heerlijk dagje Scheveningen! Een speelparadijs, bestaande uit een 'Soft Play Park’ 
voor kinderen tot 10 jaar. Reserveringen en informatie: tel. 070-2211761, 
www.playandbounce.nl

1 WO Theater aan het Spui: Wat vreet er aan Donnie Druif? (8+)
Een voorstelling over rare familie of valt dat eigenlijk wel mee? Aanvang 14.00 uur. 
Meer info & reserveren:  www.hnt.nl

2 DO Strandtheater Houten Kaap: Steven Kazàn en Jamie
Een bizarre familieshow vol droge humor, interactie en natuurlijk magie! Aanvang 
19.30 uur. Tickets:  www.houtenkaap.nl

3 VR Belasting en Douane Museum R'dam: Dierbare goederen (8+)
De Douane vindt nog steeds allerlei voorwerpen van zeldzame, bedreigde 
diersoorten. Ontdek er alles over tijdens deze rondleiding. 11.00 & 13.00 uur. 
www.bdmuseum.nl

4 ZA Theater aan de Schie: Buurman & Buurman gaan verhuizen (4+)
De twee onhandige buurmannen gaan verhuizen. Als dat maar goed gaat! 
Aanvang 14.00 & 16.00 uur. Reserveren & tickets via:  www.theateraandeschie.nl

5 ZO Theater aan het Spui: The Ozard of Wiz (9+)
Een muzikale hervertelling van het beroemde sprookje in een hedendaags jasje. 
Aanvang 14.00 uur. Meer info:  www.hnt.nl

TIP Royal Delft Museum. Ontdek de Delfts Blauwe fabriek tijdens de 
voorjaarsvakantie en maak je eigen Delfts Blauw! Kijk voor meer info op: 
www.museum.royaldelft.com

5 ZO Amare: Taartrovers Lab (2+)
Hou jij van onderzoeken?Iedere zondag kun je vier installaties van Taartrovers 
bezoeken op het Kunstenplein in Amare! Meer info:  www.amare.nl

TIP One World: Secrets of the Sea. Klaar voor een ontdekkingstocht onderwater? 
Duik mee tijdens deze bijzondere film! Te zien vanaf 16 februari.  
www.oneplanet.nl/film/secrets-of-the-sea

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 Youseum Westfield Mall: Poseer, speel en ontdek tijdens een tour van een uur 
door 30 opvallende installaties. Bij Youseum ben jij het kunstwerk, de kunstenaar 
en de criticus!  www.youseum.nl

11 ZA Kooman's Poppentheater: Max de Mol (5+)
Een leuke voorstelling met Max de Mol en andere oude bekenden! 
Aanvang 14.00 uur. Meer info: www.koomanspoppentheater.nl

12 ZO Amare: Nacht (2+)
De wisselwerking tussen live muziek en dans staan in deze muzikale 
dansvoorstelling centraal. Aanvang 13.30 & 16.00 uur.  www.amare.nl

19 ZO Theater aan het Spui: Martin Luther King (8+)
Een muzikale familievoorstelling over onrechtvaardigheid en harmonie. Aanvang 
14:00 uur. Info & tickets:  www.hnt.nl
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26 februari tot en met 2 maart

Potje! (2+) - try-out
ZO 26 februari 2023 | 15.00

Blieb Blieb (5+)
DI 28 februari 2023 | 14.00

Klauterstout (3-8)
WO 1 maart 2023 | 10.30

Ik zou wel een
kindje lusten (4+)

WO 1 maart 2023 | 14.00

De vreselijke vieze
voorstelling (5+)

DO 2 maart 2023 | 10.30

Expeditie Koude
Kermis (4+)

DO 2 maart 2023 | 14.00

Het leukste festival in de Krokusvakantie!


