
gezins-UIT-agenda
AMSTERDAMMERTJES

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA: maart-april 2023

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea

facebook.com/
amsterdammertjes.kids

http://www.facebook.com/amsterdammertjes.kids
http://www.facebook.com/amsterdammertjes.kids


www.cwboost.nl/jeugd/zomererschoolenworkshops

Schrijf je kind nu in voor één van onze

zomerschoolweken
in de eerste- of de laatste week van de 

zomervakantie en geef aan het eind van de week

 je eigen circusvoorstelling!

www.cwboost.nl/jeugd/zomererschoolenworkshops


MAART

TIP Amsterdamse Bos: Bloeitijd Bloesempark. Kom de bloeiende Japanse kers 
bewonderen in het bloesempark. Wanneer ze bloeien is mede afhankelijk van het 
weer, maar reken maar op midden maart tot begin april! 
www.amsterdamsebos.nl/bloesempark/bloeitijd

TIP Circuswerkplaats Boost. Ontdek de magische wereld van circus en theater en 
stimuleer de creativiteit en fysieke vaardigheden van je kinderen door hen lessen 
te laten volgen bij Boostschool. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen onder deskundige 
begeleiding lessen volgen en meedoen aan circustheatervoorstellingen. Schrijf 
je kind nu in voor één van de zomerschoolweken. 
Bezoek www.cwboost.nl/jeugd/zomerschoolenworkshops voor meer informatie.

15 WO Podium Mozaïek: Liegebeesten (7+)
Een muzikale voorstelling over een dapper kind op zoek naar de waarheid in een 
wereld waarin niets is wat het lijkt. Aanvang 15.00 uur. 
www.podiummozaiek.nl

17 VR Zaantheater: Pippi Powerrrrr (8+)
Een leuke en avontuurlijke voorstelling over jezelf durven te zijn.
Aanvang 19.30 uur.  www.zaantheater.nl

17 VR De Krakeling: Martin Luther King (8+)
Een muzikale familievoorstelling over het leven van de jonge Martin Luther King. 
Aanvang 19.30 uur. 
www.krakeling.nl/programma/martin-luther-king-4

18 ZA De Krakeling: Ruzie! (6+)
Een voorstelling die het nergens mee is! Te zien op 18 & 18 maart. Nieuwsgierig?
www.krakeling.nl/programma/ruzie

19 ZO Black Cat Theatre: Weide (1+)
Een kindervoorstelling vol met verrassingen. Aanvang 11.30 uur. Tevens te zien 
op 25/3, 15/4 & 30/4.
www.blackcattheatre.nl/kindervoorstellingen/weide

19 ZO Buurthuis de Havelaar: Oma en Liesje vieren feest! (2+)
Een feestelijke voorstelling over hoe je een leuk feestje kan vieren. Aanvang 
11.00 uur. Ook te zien op 26 maart.  www.ajtc.nl

19 ZO Allard Pierson Museum: MuseumJeugdUniversiteit (8+)
Hoe ziet jouw Utopia er uit? Ontdek het tijdens dit leuke en interessante college! 
Aanvang 14.00 uur. Inschrijven via: 
www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/utopia

19 ZO Schouwburg Amstelveen: Lange tanden (6+)
Een leuke voorstelling over imperfectie. Aanvang 14.30 uur.
www.schouwburgamstelveen.nl

20 MA Lente!

24 VR Landelijke Kindermuziekweek!
Een dikke week boordevol (live)muziek voor kinderen van 0-12 jaar. Met meer 
dan 350 activiteiten in heel Nederland. Van concerten, schooloptredens, en 
theatervoorstellingen tot aan muzikale energizers, workshops en Doe Maar Mee 
Bands door ’t hele land.  t/m 2 april 
www.kindermuziekweek.nl

25 ZA Oud Valkeveen
Vanaf vandaag is dit leuke speelpark weer open voor een nieuw seizoen! 
Kom jij ook?  
www.oudvalkeveen.nl

25 ZA Mobility Experience: F1 Racen Workshop (12+)
Ben jij een fanatieke gamer of circuitrijder en wil je graag de fijne kneepjes van 
het simracen leren? Elke laatste zaterdag van de maand.
www.move.amsterdam

26 ZO Concertgebouw: Doornroosje (6+)
Een leuke familievoorstelling naar het beroemde sprookje uitgevoerd Het Noord 
Nederlands Orkest. Aanvang 11.00 uur. 
www.concertgebouw.nl

26 ZO Cobra Museum: Voorlezen in het museum (7+)
Kom luisteren naar de betoverende sprookje van Hans Christian Andersen! 
Tussen 13.30-15.30 uur (verschillende keren per uur)
www.cobra-museum.nl

29 WO Plein Theater: Geen oog dicht! (8+)
Een filmisch avontuur voor iedereen die wel eens ergens wakker van ligt. 
Aanvang 16.00 uur. 
www.plein-theater.nl

31 VR Nationale Opera & Ballet: De prins en de sinaasappels (7+)
Een leuke interactieve workshop naar het beroemde sprookje. 
Aanvang 15.00 uur. www.operaballet.nl

APRIL

1 ZA Podium Mozaïek: De Grote 5 (3+)
De grootste dieren van Afrika verschijnen op ’t toneel! En wel heel dichtbij! 
Aanvang 15.00 uur.  
www.podiummozaiek.nl

1 ZA Bimhuis: Beatbox meets klassiek slagwerk (7+)
Een theatraal concert met een eigen sound, luisterbeleving en visuele kracht! 
Aanvang 14.30 uur.
www.kindermuziekweek.nl/activiteiten/theatraal-concert/

2 ZO Black Cat Theatre: Meh! (1+)
Een leuke voorstelling over dierengeluiden. Kraai, knor, loei, blaf, miauw of 
mekker jij ook mee? Aanvang 11.30 uur.  
www.blackcattheatre.nl

6 DO Matzes maken bij Joods Museum Junior
Matzes spelen een belangrijke rol in de Joodse geschiedenis. Ze worden vooral 
gebakken en gegeten rond Pesach, als het einde van de Joodse slavernij in 
Egypte wordt herdacht.Kom matzes bakken in de keuken van het museum! Van 
6 t/m 13 april. 
 www.jck.nl/nl/event/matzes-maken-de-keuken-voor-kinderen
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APRIL

De uitvindingen van
Jan van der Heyden
1637-1712

Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam

Tentoonstelling   

7 april t/m  

6 augustus
2023

Pasen in 
Huis Willet-
Holthuysen
1e & 2e paasdag 
10.00 - 17.00 uur

Herengracht 605
Amsterdam

Eieren zoeken & kleurplaten kleuren

6 DO Hier is hij dan! De sensatie van Salzburg! Wolfie Amadeus
‘Wolfgang, het wonderjong’ is een sprankelende en muzikale 
familievoorstelling over Wolfgang Amadeus Mozart en zijn leven als kindster 
én recalcitrante puber, met originele liedjes van Theo Nijland, gebaseerd op 
Mozarts muziek. Bereid je voor op een nieuwe wereld met koetsen, paleizen, 
krankzinnige keizers en ongelooflijk hoge Sachertortes. 
o, vrij 19.00 uur & za 14.30 uur.  
www.meervaart.nl

7 VR Amsterdam in vuur en vlam
Een presentatie van de uitvindingen van Jan van der Heyden, waaronder 
de verbeterde brandspuit en moderne stadsverlichting, met prachtige 
gedetailleerde tekeningen en prenten. 
De tentoonstelling is te bezichtigen  t/m 6 augustus.  
www.bit.ly/422t7Hh

8 ZA De Meervaart: Wolfgang, het wonderjong (8+)
Een sprankelende en muzikale familievoorstelling over Wolfgang Amadeus 
Mozart en zijn leven als kindster én recalcitrante puber. Te zien op 6,7 & 8 april. 
www.meervaart.nl

9 ZO Pasen!

www.meervaart.nl
www.bit.ly
www.meervaart.nl


Meine Damen und Herren!  
Is iedereen er klaar voor?  

Hier is hij dan! De sensatie van 
Salzburg! Het wonder van Wenen!  

De openbaring van Oostenrijk! 
Ladies and gentleman:  

Wolfie Amadeus!

DO 06 & VR 07 APR, 19:00 UUR
& ZA 08 APR, 14:30 UUR

Wolfgang, het 
wonderjong
PIETER KRAMER / THEATERALLIANTIE  
& THEATER OOSTPOOL 

‘Wolfgang, het wonderjong’ is een sprankelende 
en muzikale familievoorstelling over Wolfgang 
Amadeus Mozart en zijn leven als kindster én 
recalcitrante puber, met originele liedjes van 
Theo Nijland, gebaseerd op Mozarts muziek.

Na legendarische voorgangers als ‘De 
gelaarsde poes’, ‘Hamlet’ en ‘Lang & gelukkig’ 
maakte regisseur Pieter Kramer samen met 
schrijver Don Duyns een grootscheepse  
muziektheatervoorstelling vol rake noten, 
puberverlangens en hartstochtelijke 
vriendschappen. 

FAMILIE 8+

“Een geweldige familievoorstelling.”
— AD  

“Een feest voor geest, oog en oor.”
— Trouw 

“Met veel humor en op speelse wijze.”
— De Telegraaf 

Tickets & info  
meervaart.nl



5 MEI
BEVRIJDINGSDAG 2023

JOUW

MEIVAKANTIE

OP DE NDSM-

WERF

BOUW JOUW EIGEN VLIEGER TIJDENS
HET NDSM KINDERATELIER
Knutsel, ontwerp, en bouw mee tijdens de vliegerworkshop en laat
jouw vlieger de lucht in! Daarna kun je (met je ouders) ook
aanschuiven bij het Grote Culturele NDSM Bevrijdingsdiner.

JOUWMEIVAKANTIE
OP DE NDSM-WERF

KONINGSDAG 2023

27 APRIL

Je hebt al een eigen plekje op de markt voor €1,-

KOM JOUW OUDE SPEELGOED
VERKOPEN TIJDENS NDSM VRIJHAVEN



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.

Illustraties - ©Gaudi Hoedaya • DTP-werk: Irene Dubbeldam - www.irenedtp.nl

facebook.com/
amsterdammertjes.kids

APRIL
9 ZO Pasen in Huis Willet-Holthuysen 

Kom op 9 en 10 april tijdens Pasen op een unieke plek eieren zoeken. Huis 
Willet-Holthuysen en zijn historische tuin aan de Herengracht biedt genoeg 
verstopplekken voor een bijzondere zoektocht. Knutsel verder je mooiste 
Paascreaties of leef je uit op een kleurplaat.
www.amsterdammuseum.nl/events/paaseieren-zoeken-2023/75846

10 MA Tolhuistuin: De Natuurclub (7+)
Met de natuurclub ontdek je welke dieren er in de buurt leven: je gaat op zoek 
naar vogels, vlinders, slakken en nog veel meer! Aanvang 15.45 uur. 
www.tolhuistuin.nl

12 WO Krakeling met de kleintjes (2+)
Een speelse ochtend waarin kinderen verrast, verbaasd en uitgedaagd worden 
met theater, muziek en spel. Aanvang 11.15 uur. 
www.krakeling.nl/programma/krakeling-met-de-kleintjes-4

15 ZA Paradiso: Performania (5+)
Een bonte verzameling van zelfgebouwde instrumenten komt tot leven in deze 
familievoorstelling. Aanvang 15.45 uur.  
www.paradiso.nl

16 ZO Schouwburg Amstelveen: Roodkapje (3+)
Na 388 jaar is Roodkapje het ineens beu. Altijd hetzelfde verhaal! Ze besluit het 
eens helemaal anders te gaan doen. Aanvang 11.00 uur. 
www.schouwburgamstelveen.nl

21 VR Suikerfeest!
22 ZA De Krakeling: Midsland Oklahoma (8+)

Laat je meezuigen in Boet Butterboers ongelooflijke (bijna) waargebeurde 
levensverhaal! Aanvang 16.00 uur.
www.krakeling.nl

23 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Open je Oren met componist Martin Fondse (8+)
De componist des Vaderlands laat samen met Dieuwertje Blok zien hoe leuk 
muziek schrijven is. Aanvang 14.30 uur. 
www.muziekgebouw.nl

27 DO Ontdek via deze handige site wat er vandaag allemaal te doen is in de stad! 
www.iamsterdam.com/uit/koningsdag

27 DO NDSM Vrijhaven 
De leukste kindervrijmarkt tijdens Koningsdag in Amsterdam Noord. Verkoop 
je oude speelgoed, maak een rondje langs de kraampjes, en speel mee in de 
attracties. Je hebt al een plekje op de markt voor €1,-
www.ndsm.nl

28 VR Schouwburg Amstelveen: Misfit de Musical (9+)
De mega succesvolle Netflixserie en filmhit Misfit komt naar Amstelveen in een 
compleet eigen musical! Aanvang 19.30 uur. 
www.schouwburgamstelveen.nl

30 ZO De Meervaart: Topsy Turvy (4+)
In deze voorstelling scheppen twee dansers met objecten, live-video, het publiek 
en met elkaar een ondersteboven-wereld. Aanvang 14.:00 uur. 
www.meervaart.nl

MEI

2 DI Carré: Sleeping Beauty
Deze prachtige balletklassieker moet je eens gezien hebben! Van 2 t/m 7 
mei. www.carre.nl/voorstelling/sleeping-beauty

3 WO DeLaMar Theater: Nijntje de musical (2+)
Deze kleurrijke musical maakt van een eerste theaterervaring een feest voor 
peuters én ouders! Aanvang 13.30 & 15.30 uur. www.delamar.nl

5 VR Bevrijdingsdag!
5 VR NDSM Kinderatelier

Het NDSM kinderatelier is terug en staat deze editie in het teken van 
vliegers. Bouw jouw mooiste vlieger en laat hem op tijdens Het Grote 
Culturele Bevrijdingsdiner op NDSM, iedereen is welkom!
www.ndsm.nl

7 ZO Bijlmer Parktheater: Nacht (4+)
Nacht gaat over de magische rituelen van de nacht en haar geluiden die met 
dans en muziek tot leven komen. Aanvang 15.00 uur.
www.bijlmerparktheater.nl

7 ZO DeLaMar Theater: Kikker is verliefd! (3+)
Een vrolijke familievoorstelling over een kikker die verliefd is. Naar de 
prentenboeken van Max Velthuis. Aanvang 11.00 & 13.30 uur.
www.delamar.nl
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 Kom 
8 dagen 
matzes

6 t/m 13 april


