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Voor het grootste Adventure Park van
Nederland hoef je niet ver te reizen. Dit
spektakel met 5000m2 outdoor- en 
2000m2 indooractiviteiten vind je aan de 
rand van Rotterdam. 
• Zip-line van 150 meter lang
• Hoogteparcoursen tot 20 meter hoog
• Free Fall van 20 meter hoog
• Meerdere uitdagende klimwanden
• Unieke Rollercoaster Zip-line 

In de leeftijd 4 tot 104 jaar is er genoeg te beleven in dit 
waanzinnig spectaculaire Adventure Park. Neem je paps en mams 
mee naar grote hoogte, vier een onvergetelijk kinderfeestje of 
kom met je klasgenootjes op schoolreis.

Het kan allemaal bij

Adventure City Rotterdam!

www.adventurecityrotterdam.nl

www.adventurecityrotterdam.nl


MAART

TIP Avonturenboerderij Molenwaard Tot en met 20 april kan je de lente 
vieren op deze leuke avonturenboerderij!  
www.avonturenboerderij.nl/het-park/themas_op_de_boerderij/ 
lente-op-de-boerderij

15 WO Poppentheater de Fighter: Fairy tales contest (4+)
Zes beroemde sprookjesfiguren nemen het tegen elkaar op. Wie gaat er 
winnen? Aanvang 15.00 uur. Reserveren via:  www.defighter.nl

TIP Prinses Arabella in de Kunsthal. Het verhaal van Prinses Arabella, 
een zwart prinsesje met een sterke eigen wil, komt tot leven. Stap in 
de vrolijke wereld van de prinses en ontdek de kleurrijke illustraties 
van schrijver en illustrator Mylo Freeman. Ga op zoek naar het 
verloren kroontje van Prinses Arabella en ga aan de slag in het  in het 
KunsthalLAB! www.kunsthal.nl 

17 VR Theater Walhalla: Anne, 12 jaar, Wordt Een Groot Succes (9+)
Een grappige interactieve voorstelling over jezelf zijn. Aanvang 19.30 uur. 
Kijk voor meer info op: www.theaterwalhalla.nl

18 ZA Levende Standbeelden Festival Berkel en Rodenrijs
De kunst van het stilstaan is al een act op zich! Van 12.00 tot 16.00 uur. 
www.winkelcentrum-berkel.nl

TIP Zie Jezelf bij Villa Zebra. Wie ben jij? Hoe zie jij jezelf? Wie of wat wil 
je worden als je groot bent? Ben jij lief of speel je graag de baas? Voel jij 
je blij of juist boos? Ga je graag op avontuur of kijk je liever de kat uit de 
boom? In de workshop Zie Jezelf gaan kinderen samen met kunstenaars 
Florian Borstlap en Onno Poiesz op zoek naar wie ze zijn en wie ze kunnen 
of willen worden. De workshop Zie Jezelf wordt tussen 18-3 t/m 7-5 mei 
aangeboden bij Villa Zebra en is geschikt voor kinderen tussen de 7 – 12 
jaar. www.villazebra.nl

18 ZA Nationaal Onderwijsmuseum: MuseumJeugdUniversiteit (8+)
Ga in vier interactieve colleges op reis met kunstenaar Tjarko van der Pol. 
Van 18 maart t/m 3 juni. Kijk voor meer info op: 
www.museumjeugduniversiteit.nl

19 ZO Theater Zuidplein: Prinsensprookje, het hele verhaal (6+)
Een muzikaal verhaal voor jong en oud over de zoektocht naar De Liefde. 
Aanvang 14.00 uur.  www.theaterzuidplein.nl

19 ZO Theater Rotterdam: STOM (10+)
Een voorstelling met heel veel muziek, grappige figuren en een 
bijdehante hoofdpersoon. Voor iedereen die er af en toe helemaal klaar 
mee is! Kijk op: www.theaterrotterdam.nl

20 MA Lente!
TIP Adventure City Rotterdam: Voor het grootste Adventure Park van 

Nederland hoef je niet ver te reizen. Dit spektakel met 5000m2 outdoor- 
en 2000m2 indooractiviteiten vind je aan de rand van Rotterdam. 
Zip-line van 150 meter lang, hoogteparcoursen tot 20 meter hoog, een 
Free Fall van 20 meter hoog, meerdere klimwanden en uiteraard de uniek 
Rollercoaster Zip-line. In de leeftijd 4 tot 104 jaar is er genoeg te beleven. 
www.adventurecityrotterdam.nl

22 WO Studio de Bakkerij: Babyconcert (0+)
Laat je baby kennismaken met klassieke muziek. Het geeft niet als de 
baby's niet helemaal stil kunnen… Aanvang 9.30 uur. 
www.studiodebakkerij.nl

24 VR Landelijke Kindermuziekweek!
Van 24 t/m 2 april is het 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. Bekijk het programma op 
www.kindermuziekweek.nl

25 ZA Belasting & Douane Museum: Douane Spreekuur
Mensen nemen soms de meest vreemde spullen mee terug van hun reis. 
Ontdek er vandaag alles over samen met douanier Leon! 
www.bdmuseum.nl

26 ZO Theater De Willem: Kikker is verliefd! (3+)
Een magisch mooie poppenvoorstelling met veel interactie en humor 
over... een verliefde kikker! Aanvang 14.30 uur. 
www.theaterdewillem.nl

26 ZO Theater Zuidplein: Misfit de musical (9+)
Tienermusical over het leven op de middelbare school. Naar de 
succesvolle Netflixserie. Aanvang 14.15 uur. 
www.theaterzuidplein.nl

26 ZO Schouwburg Kunstmin: Boer Boris is de baas! (4+)
Bezoek dit leuke familiefestival en ontdek meer over de natuur! 
Gebaseerd op de populaire kinderboekenserie. Vanaf 10.00 uur. 
www.kunstmin.nl

29 WO De Doelen: Apennoten Klassiek Live (3+)
Luisteren én meedoen met de liedjes van presentator Pepijn Gunneweg, 
gitarist Bas Fortgens en de musici van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Aanvang 13.15 & 15.00 uur.
www.rotterdamsphilharmonisch.nl

TIP Jump-010: Het vetste en meest spectaculaire trampolinepark van 
Rotterdam. Met 2000m2 indoor springplezier kun je hier onbeperkt 
zweven door de lucht. Kun jij de dubbele salto of flikklak achterover 
al? Op dinsdag & donderdag kun je terecht voor Stunt & Trick lessen 
om je tricks & trucks nog meer te verbeteren. Onder begeleiding van 
professionele Jump Masters steel jij de show voortaan! www.jump-010.nl

31 VR Theater Walhalla: Atuk (8+)
Een poëtische voorstelling over het verliezen en opnieuw toelaten van 
iets dierbaars. Aanvang 19.30 uur.  www.theaterwalhalla.nl
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ZIE JEZELF
18-3 T/M 7-5

 
ONTDEK IN DEZE WORKSHOP

WIE JE BENT, KUNT EN 
WIL ZIJN.

 
VILLAZEBRA.NL
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Het vetste en meest spectaculaire trampolinepark van Rotterdam. 
Met 2000m2 indoor springplezier kun je hier onbeperkt zweven 
door de lucht. Kun jij de dubbele salto of flikklak achterover al? 

Op dinsdag en donderdag kun je terecht voor Stunt & Trick lessen 
om je tricks en trucks nog verder te verbeteren. Onder begeleiding 

van een professionele Jump Master steel jij voortaan de show!
Ben je binnenkort jarig? 

Vier dan je super vette feestje bij Jump-010 inclusief frietjes, een 
snack en onbeperkt limonade! Dat wil jij toch ook?! 

www.jump-010.nl

www.jump-010.nl


APRIL

1 ZA Rotterdam Ahoy: Efteling in Concert
Aan de hand van de iconische Efteling-muziek door het Metropole Orkest 
brengt deze magische show het verhaal van het park tot leven. Meer info: 
www.ahoy.nl/agenda/concert/efteling-in-concert--metropole-orkest

2 ZO Hofpleintheater: Verhalen uit de hoge hoed: Roodkapje (3+)
Voor de allerjongste theaterfans spelen Stip en Stippel iedere 
zondagochtend de allermooiste sprookjes. Aanvang 11.00 uur. Info: 
www.jeugdtheaterhofplein.nl

2 ZO Theater Rotterdam: Bazar (9+)
Een mix van meeslepende muziek, een zweem van suspense, huiver en 
humor over de moed van het leven. Nieuwsgierig? Kijk op: 
www.theaterrotterdam.nl

5 WO Poppentheater de Fighter:  Het blauwe lichtje (4+)
Een beeldende voorstelling over een lichtje met toverkracht. Aanvang 
15.00 uur. Meer info:  www.defighter.nl

8 ZA Maaspodium: GEEN OOG DICHT! (8+)
Filmisch avontuur voor iedereen die wel eens ergens van wakker ligt! 
Aanvang 16.00 uur. Kijk op: www.maastd.nl

9 ZO Vrolijk Pasen! 

9 ZO Theater Rotterdam: Pippi Powerrrrr (8+)
Een vrolijke voorstelling over jezelf durven te zijn. Aanvang 15.00 uur. 
Kijk voor meer info op: 
www.theaterrotterdam.nl

9 ZO Theater Walhalla: Tussen Kunst en Kids (7+)
Deze oergezellige theatertalkshow is gratis voor alle nieuwsgierige 
kinderen en hun hele familie. Aanvang 15.00 uur. 
www.theaterwalhalla.nl

10 MA FutureLand: Eikapselwandeling (8+)
Onder leiding van ervaren fossielenspeurder kun je vandaag eieren 
zoeken op het Maasvlaktestrand! Start 11.15 uur, meer info:
www.portofrotterdam.com

12 WO De Doelen: Rap en beatboxen (10+)
Leer rappen en beatboxen van Richandell! Aanvang 14.00 uur. Info & 
tickets via:  www.dedoelen.nl

14 VR Theater Walhalla: Dido & Aisha (10+)
Een muzikale voorstelling over jaloezie en vriendschap gebaseerd op de 
Griekse mythe Dido en Aeneas. Aanvang 19.30 uur. 
www.theaterwalhalla.nl

15 ZA Oude Luxor: De regels van Floor (8+)
Een geweldige familievoorstelling naar de boeken van Marjon Hoffman! 
Aanvang 19.30 uur. Meer info & tickets:
www.luxortheater.nl

16 ZO Schouwburg Kunstmin: Juf Roos gaat op avontuur! (2+)
Een vrolijke familievoorstelling, waarbij de kinderen naar hartenlust 
kunnen meezingen en -doen! Aanvang 14.00 uur. 
www.kunstmin.nl

19 WO De Doelen: Print Day Out! 
Ontwerp samen met een grafisch vormgever je eigen poster. Alles kan en 
mag! Aanvang 14.00 uur. 
www.dedoelen.nl

21 VR Suikerfeest!

22 ZA Hofpleintheater: Aladdin van het Afrikaanderplein (6+)
Een voorstelling over jezelf durven te zijn. Aanvang 14.30 uur. Kijk voor 
meer info en voorstellingen op: 
www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/aladdin

23 ZO Theater Rotterdam: Ruzie! (6+)
Een familievoorstelling die het nergens mee eens is. Aanvang 15.00 uur. 
www.theaterrotterdam.nl

TIP Koningskermis Rotterdam 2023: van 21 april t/m 7 mei kan je 
weer terecht op deze leuke kermis voor jong en oud. Kom jij ook naar 
Schiehaven?  www.kermisrotterdam.nl

27 DO Koningsdag!
27 DO Kralingse Bos Festival 

Ga op deze feestelijke dag lekker los in het Kralingse Bos en vier de 
verjaardag van de koning!  www.kralingsebosfestival.nl

29 ZA Theater het Kruispunt: JA! NEE! OLÉ! (3+)
Een kleutervoorstelling over de zoektocht van twee mensen die heel 
verschillend zijn, maar ook veel van elkaar houden. Aanvang 11.00 uur. 
www.theaterhetkruispunt.nl

30 ZO Theater Zuidplein: Hokje (5+)
Een leuke circusvoorstelling over het wegnemen van vooroordelen. 
Aanvang 14.00 uur.  www.theaterzuidplein.nl
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Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van het Regi-
onaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet aansprake-
lijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of
nathalie@nardinckmedia.nl.
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MEI

3 WO Hét Wetenschapsfestival Expeditie NEXT komt naar Middelburg!
Kom op vandaag naar Expeditie NEXT in Middelburg. Ontdek de hele 
dag wetenschap op allerlei manieren. Doe mee aan de Grote Feit of Fabel 
Quiz met Klaas van Kruistum, haal DNA uit een aardbei, ontdek wat een 
camera obscura is en bouw je eigen zeedijk met LEGO.
www.expeditienext.nl

3 WO Theater Zuidplein: Jungleboek (6+)
Ga mee op muzikaal avontuur in de jungle samen met Mowgli en zijn 
vrienden! Aanvang 14.15 uur. Tickets via: 
www.theaterzuidplein.nl

5 VR Bevrijdingsdag!

5 VR Het (Euromast) Park: Bevrijdingsfestival 2023
Kom vandaag de vrijheid vieren tijdens dit leuke festival! 
Kijk voor meer info op: 
www.bevrijdingsfestivalzh.nl

6 ZA Theater De Willem: Ernst, Bobbie en de rest (4+)
Een leuke meedoe- en meezingvoorstelling voor het hele gezin met de 
bekende kinderhelden! Aanvang 14.00 uur. 
www.theaterdewillem.nl

7 ZO Theater Walhalla: Alles Leuk en Aardig (2+)
Een leuke en ondeugende voorstelling over elkaar voor de gek houden. 
Aanvang 11.00 uur. 
www.theaterwalhalla.nl/voorstelling/alles-leuk-en-aardig-2

MIDDELBURG
3 MEI 2023
11:00 –17:00

Bestel nuje tickets

Gratis voor 
kinderen
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T/M 2 JULI 2023

Stap in de vrolijke 

wereld van Prinses 

Arabella en ga zelf 

aan de slag in het 

KunsthalLAB! 

PRINSES 
ARABELLA IN 
DE KUNSTHAL


