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Iedere schoolvakantie zijn er extra leuke activiteiten voor kinderen in het Frans 
Hals Museum. Doe bijvoorbeeld mee met de kindertour vol verhalen en leuke 
opdrachten die je anders laten kijken naar de schilderijen én naar elkaar. Of maak 
een portret in de stijl van Frans Hals tijdens de schilderworkshop. 

Maar ook buiten de vakanties is er genoeg te zien en te doen. Ontdek het museum 
met de speurtocht, teken een kleurrijk portret en kom gluren in het poppenhuis 
met wel duizend kleine voorwerpjes.

Gratis entree t/m 18 jaar, je betaalt alleen een 
toeslag voor de workshop en de kindertour. 

Bekijk alle activiteiten op: 

www.franshalsmuseum.nl/kinderen
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Op ontdekking in het
Frans Hals Museum

www.franshalsmuseum.nl/kinderen


MAART

TIP Verborgen Verhalen: Dwaal door de Haarlemse binnenstad aan de hand van oude 
verhalen die in een modern jasje zijn gestoken. Tot en met februari.  
www.visithaarlem.com/dwalen-met-verhalen

20 MA Lente!
22 WO Poppentheater Kizzebis: Bootje op zee (3+)

Een leuke poppenvoorstelling voor iedereen van drie jaar en ouder. 
Aanvang 15.00 uur. Aanmelden via de mail. Zie de site. 
www.kizzebis.nl/info.html

TIP Midgetgolfbaan Haarlem: kom gezellig midgetgolfen op deze prachtige baan 
naast de Haarlemmer Hout! Tijdens (school)vakanties dagelijks geopend van 11.00 
uur tot 17.30 uur!  www.midgetgolfbaanhaarlem.nl

24 VR Kindermuziekweek: De wereld rond! 
Van 24 maart t/m 2 april is er van alles te beleven op muzikaal gebied. Kijk voor het 
uitgebreide programma op:  www.kindermuziekweek.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. Meer info: 
www.move.amsterdam/nl/f1-racen-workshop

25 ZA IJmuider Zee- en Havenmuseum: Motorendraaidag
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is het motorendraaidag. 
Indrukwekkend en interessant! Meer info: 
www.zeehavenmuseum.nl

26 ZO "Kriebelbeestjes" in het Pieter Vermeulen Museum 
Van 26 maart tot en met 3 september 2023. Kom spelen, ontdekken, leren en doen 
in de wereld van de kriebelbeestjes Pim de Pissebed, Olga Oorworm, Miranda 
Mier, Diederik Duizendpoot, Nadine Naaktslak, de lieve Lieveheersbeestje en nog 
véle andere kriebelbeestjes. V voor kinderen van 3 tot 9 jaar. 
www.pietervermeulenmuseum.nl

26 ZO Kindermuziekweek in Het Concertgebouw
Een week boordevol muziek voor kinderen tot en met 12 jaar. Van zo 26 mrt tot en 
met za 1 apr. Workshops, familieconcerten en instrumententuinen. Kom jij ook? 
www.concertgebouw.nl/kindermuziekweek

26 ZO Eneco Clean Beach Cup
Help jij vandaag mee de Noordzeekust schoon te maken? Je kan o.a. in Zandvoort 
en Castricum terecht. Meer info & aanmelden via: www.enecocleanbeachcup.eu

TIP Boek nu je kinderfeestje bij Monkey Town Uitgeest! 
www.monkeytown.eu/nl/uitgeest/kinderfeestjes

31 VR Nationale Opera & Ballet: De prins en de sinaasappels (7+)
Een leuke interactieve workshop naar het beroemde sprookje. Aanvang 15.00 uur. 
Kijk voor meer info op: 
www.operaballet.nl/kindermuziekweek-2023-nationale-opera-ballet

APRIL
TIP Tofste graffiti kinderfeestje bij Graffitifun! Altijd al eens graffiti willen spuiten 

met al je vriendjes? Dan is dit je kans! Je coolste graffiti kinderfeestje vier je bij 
Graffitifun. Met een echte graffiti artiest maak je je eigen graffiti paneel om mee 
naar huis te nemen. www.graffitifun.nl

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

1 ZA Philharmonie: Het geheim van Simson (7+)
Maak kennis met de muziek van Georg Friedrich Handel. Wist je trouwens dat de 
tune voor de Champions League van zijn hand is? Aanvang 15.00 uur. 
www.theater-haarlem.nl

2 ZO Seinwezen: Tokkie en de Tijdmasjien (1+)
Een beestachtig programma van formaat met getik en getok, gesis en gekrijs, gebrul 
gekwaak en getjilp! Aanvang 15.00 uur.  
www.sowhatkinderconcerten.nl

2 ZO De Schuur: POPpulisme (8+)
Een grappige actuele voorstelling met een donker randje. Aanvang 15.00 uur. 
Meer info:  www.schuur.nl/theater/poppulisme

5 WO Bibliotheek Haarlem Noord: Spelen met verhalen (4+)
Beleef de bekende volksverhalen in het echt bij de theaterworkshops in de bieb! 
Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis, meer info:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

6 DO Joods Museum Junior: Pesach
Kom matzes bakken in de keuken van het museum! Van 6 t/m 13 april. 
www.jck.nl

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. Info:  
www.meervaart.nl

9 ZO Pasen!
9 ZO Zaantheater: De Regels van Floor (8+)

Een familievoorstelling vol met humor en herkenbare familieproblemen. Aanvang 
13.30 & 16.00 uur.  
www.zaantheater.nl

10 MA Philharmonie: Loopneus (1+)
Een Neuse opera voor snotterige snuitende, sniffende jonge kinderen. Aanvang 
10.00 & 14.00 uur. Meer weten en reserveren? Zie: 
www.theater-haarlem.nl

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

16 ZO Podia Heemstede: De Kleine Zeemeermin  (4+)
Beleef de betoverende wereld onder water van De Kleine Zeemeermin in deze 
nieuwe mini-musical! Aanvang 11.00 uur.  
www.podiaheemstede.nl

21 VR Suikerfeest!
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APRIL

Kom gezellig midgetgolfen bij onze park/

bosachtige baan naast de Haarlemmer Hout

Woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur.
 Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur.

Tijdens vakanties dagelijks van 11.00 uur tot 17.30 uur.

061 22 6 90 08

www.midgetgolfbaanhaarlem.nl

22 ZA Bloemencorso Bollenstreek 2023
Het Bloemencorso Bollenstreek 2023 rijdt op vandaag weer van Noordwijk naar 
Haarlem. 9.30-22.00 uur. Kijk voor meer info op:
 www.bollenstreek.nl

22 ZA Stadsschouwburg: De Wolf en de 7 Geitenwollensokjes (8+)
Een voorstelling met een happy end van een sprookje en het tragisch eind van een 
mythe. Aanvang 19.30 uur. Meer info: www.theater-haarlem.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 Kennemer Theater: Dirk Scheele (2+)
Dirk gaat in deze muzikale voorstelling op zoek in de jungle naar zijn oude vriend 
Japie het Apie. Aanvang 11.00 uur. 
www.kennemertheater.nl

27 DO Koningsdag!
27 VR Vandaag is het feest! Wil je weten wat er vandaag allemaal te doen is in Haarlem, 

check dan deze handige site! www.koningsdaghaarlem.nl
29 ZA C. Hoofddorp: De jas (10+)

Een indringende voorstelling over de kracht van verbeelding tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Aanvang 19.30 uur. Meer info:  
www.cpunt.nl

30 ZO Kennemer Theater: Robin Hood (8+)
Een leuke familiemusical die je hart gaat stelen! Aanvang 14.00 uur. 
Tickets via:  www.kennemertheater.nl

TIP Meivakantie in het Frans Hals Museum. Doe mee met de kindertour vol verhalen 
en leuke opdrachten die je anders laten kijken naar de schilderijen én naar elkaar. 
Of maak een portret in de stijl van Frans Hals tijdens de schilderworkshop. Gluur 
naar binnen in het poppenhuis en ga zelf op ontdekking met de vernieuwde 
speurtocht. Gratis entree t/m 18 jaar, je betaalt alleen een toeslag voor de 
workshop en de kindertour. Reserveer snel via: 
www.franshalsmuseum.nl/kinderen

2 DI Carré: Sleeping Beauty
Deze prachtige balletklassieker moet je eens gezien hebben! Van 2 t/m 7 mei. 
Reserveren en tickets via:  
www.carre.nl

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. Tickets via:  
www.delamar.nl

3 WO De Schuur: Het lammetje dat een varken is (4+)
Een vrolijke voorstelling gebaseerd op drie prentenboeken van Pim Lammers. 
Aanvang 15.00 uur. Meer weten? Kijk op:  
www.schuur.nl

5 VR Bevrijdingsdag!
6 ZA De Schuur: Het geheven vingertje (10+)

Een hilarische kijk op gezag en verbod. Aanvang 19.30 uur. Meer info & tickets via:  
www.schuur.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 Seinwezen: Donder en bliksem! (1+)
Een donderend SoWhat-concert voor het hele gezin! Aanvang 15.00 uur. 
Reserveren via:  
www.sowhatkinderconcerten.nl
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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


