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MAART

TIP Telekids Musical School & Nederlandse Musical School. Schrijf je nu in voor 
het nieuwe schooljaar 2023-2024! www.telekidsmusicalschool.nl

15 WO Bibliotheek Bussum: Voorleesmiddag (3+)
Elke woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur kan je komen genieten van de 
mooiste verhalen in de bieb! www.bibliotheekgooiplus.nl

18 ZA Singer: De Wintergruffalo (3+)
Een spannende slapstickvoorstelling voor het hele gezin naar het bekende 
kinderboek. Aanvang 14.00 & 16.00 uur.  www.singerlaren.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. www.museumjeugduniversiteit.nl

19 ZO Singer: Opera voor Dummies
Sopraan Céline Janssen laat in ‘Opera voor Dummies’ op luchtige en 
cabareteske wijze zien hoe leuk opera kan zijn. Aanvang 16.00 uur.
www.singerlaren.nl

19 ZO Vestingmuseum Naarden: Schuttersdag
Elke derde zondag van de maand kan je de kanonnen in de Vesting horen 
bulderen! 14.00 & 15.00 uur.  www.vestingmuseum.nl/schuttersdag

20 MA Lente!

24 VR Sterrenwacht Gooi & Vechtstreek: Sterrenkijkavond
Ontdek het heelal in 's-Graveland! Aanvang 19:30 & 20:30 uur, reserveren 
verplicht! www.sterrenwacht-gv.nl/activiteiten/sterrenkijkavonden

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 Mobility Experience Amsterdam: 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/nl/f1-racen-workshop

26 ZO Kindermuziekweek ook in Het Concertgebouw! 
Een week boordevol muziek voor kinderen tot en met 12 jaar. Workshops, 
familieconcerten en instrumententuinen. Zie het programma voor Het 
Concertgebouw op: www.concertgebouw.nl/kindermuziekweek

26 ZO De Boerderij Huizen: Onder de Grond (5+)
Een voorstelling vol avontuur en vreemde verhalen. Aanvang 10.00 uur. 
www.spant.org/voorstellingen/onder-de-grond

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/kindermuziekweek-2023-nationale-opera-ballet

APRIL

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

TIP Hoeve Ravenstein: In de maand april zijn er weer veel jonge dieren te vinden 
in de kraamstal! Kom je ook op kraamvisite? De jonge dieren van Hoeve 
Ravenstein groeien samen met de moeder op en mogen zo vaak drinken als zij 
zelf willen. Van 1 april t/m 6 mei. Landgoed Groeneveld, Ravensteinselaan 3 
Baarn. www.hoeveravenstein.nl/jonge-dieren-maand

1 ZA Forteiland Pampus
Vanaf vandaag is dit spannende eiland weer open voor regulier bezoek! 
www.pampus.nl

2 ZO Huis van Eemnes: Later als ik groter ben.. (2+)
Een leuke ochtend vol poppenspel, dansspelletjes en verhalen voor kinderen 
t/m 8 jaar. Aanvang 10.00 uur. 
www.huisvaneemnes.nl/activiteiten/later-als-ik-groter-ben

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

8 ZA Hoeve Ravenstein: Paasmarkt
Bezoek vandaag deze leuke markt. Ook voor kinderen is er genoeg te beleven! 
10.:00 t/m 17.00 uur.  www.hoeveravenstein.nl/boeren-zondagmarkt

8 ZA Spant!: Assepoester (4+)
Samen met de betoverende liedjes, prachtige meerstemmigheid en 
schitterende kostuums is deze familiemusical een ware beleving voor jong, 
maar ook voor oud! Aanvang 13.30 uur.
www.spant.org/voorstellingen/assepoester
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APRIL

9 ZO Pasen!

9 ZO Pasen op het Muiderslot
Kom dit weekend naar het kasteel en doe mee met de vele leuke activiteiten! 
www.muiderslot.nl

TIP Hoeve Ravenstein: Kuiken speurtocht. De kuikens van de hoeve zijn ontsnapt! 
Help jij mee ze te vinden? Haal de speurtocht op in het Boerderijcafé. 
Deelname: €3,50 inclusief biologisch sapje. 1 april t/m 6 mei. 
www.hoeveravenstein.nl/jonge-dieren-maand

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 Muziekcentrum van de Omroep: Superball, Lollipop and Mr. Classic (8+)
Oorkaan geeft samen met Slagwerk Den Haag een oorverdovend optreden! 
Aanvang 11.00 uur. www.mcogebouw.nl

16 ZO Hilversum City Run
Laat je vandaag van je sportiefste kant zien en ren mee door het centrum van 
Hilversum!
www.hilversumcityrun.nl

21 VR Suikerfeest!
21 VR Koningskermis Hilversum

Van 21 april t/m 2 mei kan je weer terecht op deze leuke kermis in het centrum! 
www.kermishilversum.nl

23 ZO De Speeldoos Baarn: Hé, wie zit er op de wc? (2+)
Een fysieke theatervoorstelling vol verrassingen en humor naar het bekende 
kinderboek. Aanvang 10.30 & 12.00 uur. www.speeldoosbaarn.nl

23 ZO Allard Pierson Museum: MuseumJeugdUniversiteit (8+)
Hoe vat je jouw ideale wereld in een kaart? Maak je eigen wereldkaart en 
presenteer die in het museum. Aanvang 14.00 uur.
www.museumjeugduniversiteit.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

23 ZO Spant!: Professor S. (7+)
Een verbluffend realistische, maar ook muzikale en humoristische voorstelling 
over het brein. Aanvang 15.00 uur.
www.spant.org/voorstellingen/professor-s

26 WO Singer: De Grote 5 (3+)
De grootste dieren van Afrika verschijnen op ’t toneel! En wel heel dichtbij! 
Aanvang 14.00 & 16.00 uur.  
www.singerlaren.nl

27 DO Koningsdag!

27 DO Koningsdag Blaricum: Blariummerie
Vier deze feestelijke dag in Blaricum! Voor jong en oud een gezellige en leuke 
dag! 10.00-16.00 uur. www.oranjeverenigingblaricum.nl

29 ZA Muiderslot: Meivakantie
Van 29 april t/m 7 mei is er van alles te doen en te beleven op en rond het 
kasteel. www.muiderslot.nl

30 ZO Grafisch Atelier Hilversum: Familie atelier
Elke laatste zondag van de maand kan je in dit leuke atelier met het hele gezin 
terecht voor een creatieve middag! 13.00-16.00 uur.
www.gahilversum.nl/familieatelier

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

3 WO De Speeldoos Baarn: Pip & Pelle Chaos in het sprookjesbos! (4+)
Een sprookjesachtige doldwaze komedie voor het hele gezin! 
Aanvang 14.00 uur.
www.speeldoosbaarn.nl

5 VR Bevrijdingsdag!

6 ZA Singer: De Prins van Oranje (7+)
Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer gaan op zoek naar prinsen en sinaasappels 
in een spannend theatersprookje. Aanvang 16.00 uur.
www.singerlaren.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

7 ZO Spant!: De Wolf en de 7 Geitenwollensokjes (8+)
Een combinatie van het sprookje ‘De Wolf en de zeven geitjes’ en de mythe 
‘Lycaon als weerwolf’; met het happy end van een sprookje en de tragische 
afloop van een mythe. Aanvang 15.00 uur.
www.spant.org
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vr 24 mrt - 
zo 2 apr
Kom je ook?

Kindermuziek-
week 2023
in Het Concertgebouw 

concertgebouw.nl/kindermuziekweek

Livemuziek en workshops voor 
kinderen van 0 t/m 12 jaar


