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Haagse HerFstvakantie =  CuLtuurvakantie = 
Betovering

De leukste herfstvakantie van 
Nederland! 

Welkom bij de Betovering, tien dagen lang de leukste herfstvakantie 
van Nederland.

Dit jaar kun je kiezen uit meer dan driehonderd voorstellingen en 
workshops uit Nederland en België, maar ook uit Spanje, Italië, 
Duitsland, Zweden en Engeland. Wat me zo opvalt is dat kinderen en 
volwassenen overal ter wereld verhalen hebben. Verhalen die ze 
graag willen vertellen en die gehoord moeten worden. En net als jij 
hebben ze dromen.

Als je muziek maakt, zelf danst of tekent, gaat er een soort luikje 
open. Een luikje naar het kamertje in jezelf, waar al je dromen en 
verhalen liggen. Dromen en verhalen over dat je later beroemd wilt 
worden, over je knotsgekke familie, over een wereld zonder pijn, 
over dat je kan vliegen of over schapen die regenboogbillen hebben. 
In dat kamertje liggen niet de verhalen over wat je elke dag al ziet en 
doet. Er liggen juist verhalen en dromen over dingen die in het echt 
misschien niet kunnen, of niet bij jou gebeuren. Ik geloof dat verha-
len en dromen geen bedrog zijn maar dat ze ons juist heel veel ver-
tellen over wie je echt van binnen bent.

Als je naar een voorstelling gaat of een kunstwerk bekijkt, dan zie je 
eigenlijk de verhalen en dromen die bij anderen in het hoofd of in het 
hart zitten. Daar hebben zij een voorstelling van gemaakt, of een 
kunstwerk. Daardoor zal je anderen dus ook een stuk beter gaan 
begrijpen. Je zult merken dat je niet alleen bent. Je zult misschien 
dingen zien die je niet meteen begrijpt, maar waardoor je wel ineens 
supergoede nieuwe ideeën krijgt. Je zult je verbazen over mooie, 
nieuwe werelden waar je aan mee wil doen. 

Kunst brengt je via je eigen fantasie naar andere werelden. Daar 
kom je in contact met andere mensen, andere ideeën, andere dro-
men en daar gelden andere regels. En als je eens probeert vanaf 
zo’n andere wereld, van een afstandje, naar de gewone wereld te kij-
ken, dan zal je merken dat je alles ineens veel beter overziet. 

Vergeet nooit: iedereen heeft dat kamertje waar dromen en verhalen 
liggen en waar alles kan. Of je nou arm bent of rijk, of je nou hier 
woont of in het Midden-Oosten. Je hoeft alleen maar het luikje in 
jezelf naar die kamer open te zetten. De Betovering helpt je om dat 
luikje wagenwijd open te zetten. Tien dagen lang Betovering, dat 
wordt een balzaal vol dromen en verhalen die we de komende tien 
dagen aan elkaar gaan laten zien.

Mede namens Chantal, Rianne, Sarah en Dieke wens ik je heel veel 
plezier! 

Suzanne Verboeket

 locatie Adres
1 Animal Allée Spuipleintje - Rabbijn Maarsenplein - 

Grote Marktstraat - Grote Markt
2 Atrium Den Haag Spui 70
3 Bibliotheek Centrum Spui 68
4 Bibliotheek Escamp Leyweg 811
5 Bibliotheek Haagse Hout Theresiastraat 195
6 Bibliotheek Laakkwartier Linnaeusstraat 2
7 Bibliotheek Leidschenveen Emmy Belinfantedreef 7
8 Bibliotheek Loosduinen Loosduinse Hoofdstraat 555
9 Bibliotheek Nieuw Waldeck Rossinilaan 141
10 Bibliotheek Scheveningen Scheveningseweg 333
11 Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 353
12 Bibliotheek Transvaalkwartier Hobbemaplein 30
13 Bibliotheek Wateringse Veld Laan van Wateringse Veld 468
14 Bibliotheek Ypenburg Schrabber 8
15 De Grote Markt Grote Markt 
16 De Nieuwe Regentes Weimarstraat 63
17 Diamant Theater Diamanthorst 183
18 Dr Anton Philipszaal / 

Lucent Danstheater
Spuiplein 150

19 Filmhuis Den Haag Spui 191
20 Gemeentemuseum Stadhouderslaan  41
21 Grafi sche Werkplaats Prinsegracht 16
22 Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 7
23 Wijkpark Transvaal (Haags Hopje) Wolmaransstraat 10
24 Haagse Markt Haagse Markt - Langnekstraat
25 Heden Denneweg 14A
26 Kinderboekenmuseum Prins Willem-Alexanderhof 5
27 Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3
28 Koorenhuis Prinsegracht 27
29 Korzo Prinsestraat 42
30 Laaktheater Ferrandweg 4t
31 Mauritshuis Plein 29
32 Meermanno Prinsessegracht 30
33 MOOOV-gebouw Binckhorstlaan 135
34 Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1
35 Museum de Gevangenpoort Buitenhof 33
36 Muzee Scheveningen Neptunusstraat 90/92
37 Nationaal Archief Prins Willem-Alexanderhof 20
38 Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60
39 Panorama Mesdag Zeestraat 65
40 Paviljoen Kobus (Laaktheater op 

locatie)
Trekweg 121

41 Scaffold (kunstwerk op groen-
strook tegenover Museon)

President Kennedylaan

42 Theater aan het Spui Spui 187
44 Theater Dakota Zuidlarenstraat 57
45 theater De Vaillant Hobbemastraat 120
46 Theater Diligentia Lange Voorhout 5
47 Theater Ludens Burgemeester Feithplein 95 Voorburg
48 Theaterschool Rabarber Bilderdijkstraat 35
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De queeste van De Betovering

Word ridder in 
de Orde van de Betovering! 

De Betovering zoekt Ridders! Nobele ouders en kinderen die het net zo 

belangrijk vinden als wij dat álle kinderen betoverd kunnen worden en 

blijven. Ridders krijgen een certificaat en mogen aan de Ronde Tafel 

plaatsnemen: denk met ons mee, help ons het volgende festival nog 

mooier, spannender, verrassender en ontroerender te maken. Je wordt 

Ridder in de Orde van de Betovering door één of meerdere Dukaten te 

doneren aan de schatkist. Eén Dukaat kost € 6,00.  

Kijk op www.debetovering.nl/ridders hoe je ridder kunt worden of kom 

tijdens de Betovering naar onze informatiebalie in Theater aan het Spui.

Voor culturele instellingen wordt het steeds belangrijker hun draagvlak 

onder het publiek ook financieel aan te tonen. De Betovering vindt het 

belangrijk om de entreeprijzen laag te houden om zo de voorstellingen 

en workshops voor álle kinderen en hun ouders toegankelijk te houden. 

Daarom zoeken we via het ridderprogramma niet alleen het gesprek op 

met kinderen en hun ouders maar ook extra publieksinkomsten van 

ouders en kinderen die de Betovering een warm hart toedragen en 

dat financieel willen en kunnen laten blijken.



M2
Cie ea eo (Be)  

(60 min.) 7 t/m 12 jaar

VR 17 OKT. 19.15 uur

ZA 18 OKT. 11.00 uur

Theater aan het Spui (Zaal 1) Spui 187

reserveren: 070-3465272 of 

kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl / € 6,00

Vier jongleurs, op een steeds kleiner wordend oppervlak. Op een leefruimte die langzaamaan 

krimpt tot één vierkante meter. Een zinderende, grappige circustheatervoorstelling over de 

invloed die dit heeft op ieders gedrag en op ieders manier van jongleren. Elke vorm van inti-

miteit begint te verdwijnen en de aanwezigheid van anderen is zowel een vloek als een zegen. 

Is de nodige samenwerking een deel van de oplossing of van het probleem?

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag en welk tijdstip je kiest.

oPeningsvoorsteLLing
M

2 ©
 A

nke Schw
arzer

voorstelling : kijken no dutch required 5
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TAPAZOO

voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen 7

Één grote BEESTENBENDE in TapaZOO

Amsterdam en Rotterdam hebben er al één en in Den Haag 
komt hij nu ook: een dierentuin! Na de afgelopen jaren de stad 
Tapatoe met jullie te hebben gebouwd, gaan we in negen dagen 
tijd Theater aan het Spui omtoveren tot de dierentuin TapaZOO. 
Laten we er deze herfstvakantie één grote BEESTENBENDE 
van maken!

Je bedenkt een eigen fantasiedier. Deze teken je samen met Oom Bert uit. Je laat jouw dier uitzagen en 
vervolgens ga je zelf weer verder aan de slag. Je kan ook beginnen met bestaande onderdelen van dieren 
waarmee je een aapifant, hanijn, varkoe of leeuwpad maakt. Dak kindercentra is er dit jaar ook weer bij! Bij de 
nichten Iris en Sarina maak je in het Dak kindercentra Dierenlab met verschillende materialen kleinere dieren; 
kriebelende kruipers, rare snuiters en fliederfladders. Dat is nog gratis ook! En omdat onze eigen mascotte 
Djimmie natuurlijk niet kan ontbreken in TapaZOO kan je bij Tante Jookje ook nog je eigen Djimmie-knuffel 
maken. Als je dier klaar is mag hij mee naar huis, maar het leukst is natuurlijk als je hem plaatst waar jij denkt 
dat jouw beest hoort; op de apenrots, bij de vreemde vogels, rare snuiters of in de zwijnenstal. Zondag de 26e, na 
de officiële opening van TapaZOO, kun je hem dan tot 18.00 uur komen ophalen.

Ook kun je ervoor kiezen om zelf een dier te worden; maak bij Tante Jookje en haar 
naaimachine een staart, oren, neus, poten, of wat jij denkt dat jij als dier nodig hebt (iets 
voor je gemaakte dier mag natuurlijk ook). Met onze muzikale Neef Jacob werk je aan jouw 
eigen dierengeluid of dat voor je (kartonnen) dier. Of maak een dierenmasker en schmink 
van je hand een olifant.

Is het even druk? Meld je bij de informatiebalie voor de speurtocht en 
ga op zoek naar kraaienpootjes en wespentailles of loop gewoon een 

rondje door de dierentuin en kijk wat je daar allemaal voor leuks tegenkomt.

En omdat we onze dierentuin heel bijzonder willen maken, gaan we proberen een record te 
vestigen; de Duizendpoot. Neem je oude knuffel mee en laat deze een onderdeel van de 
Duizendpoot worden. Aan het eind van de week hebben we dan hopelijk de grootste knuffel 
ooit gemaakt!

Op zondag de 26e is TapaZOO klaar, in de foyer kan je nog wel van alles doen, maar deze dag 
staat vooral in het teken van ‘De Opening’ van onze dierentuin. Leid je 
vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, opa’s en oma’s rond door de 
dierentuin, we oefenen de TapaZOO dans en vertrekken onder leiding van het 
TapaZOO orkest om 15.15 uur naar het Atrium, met onze dieren en voorop 
natuurlijk de Duizendpoot! In het Atrium tonen wij onze dans en dan start daar 
om 15.30 uur de slotvoorstelling.

taPaZoo, aniMaL aLLÉe, WorksHoPs,
Mini-voorsteLLingen, eten en Drinken   
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Wist je dat … je als ouder thuis de Betovering verder kan laten gaan? Overtuig je kinderen ervan dat hun dierenspeelgoed, terwijl ze slapen, tot leven komt. Google voor inspiratie op ‘dinovember’. Wij vinden het hilarisch. Betoveroktober: het begin van een nieuwe Haagse traditie?
 

Tapazoo
reserveren is niet nodig

Activiteiten betaal je met groentjes die je ter 

plekke voor € 2,- kunt kopen bij de festivalbalie.

Voor iedere leeftijd is er wel iets te doen, 

maar soms moet je je (klein)kind misschien

een handje helpen

ZA 18 OKT. t/m ZO 26 OKT

doorlopend van 11.00 tot 17.00 uur

(op zondag de 26e gaan we om 15.15 uur naar het 

Atrium)

Poten, oren of een staart maken

van textiel 
2 groentjes

Djimmie knuffel maken 
3 groentjes

Dierengeluiden 
1 groentje

Hand schmink 
1 groentje

Maskers maken, Dak kindercentra 

Dierenlab en Dierenspeurtocht 
gratis

TIP: kom je met een grote groep? Meld dit dan 

alsjeblieft minimaal twee dagen van te voren 

aan Sarah de Bruijn; sarah@debetovering.nl 

of 06 - 414 66023 en/of zorg ervoor dat je een 

alternatief plan achter de hand hebt, want op 

sommige momenten is het best druk.

TIP: niet vergeten, neem al je oude knuffels mee voor onze recordpoging duizendpoot maken. En heb je een dieren onesie of dierenpak, die mag natuurlijk aan in TapaZOO!

Wist je dat… er ooit in Den Haag een dierentuin was? Deze 

stond tegenover het Malieveld en had olifanten, leeuwen, 

kamelen, tijgers, lama’s, zebra’s en zelfs een heuse 

zeehondenshow. Totdat er in de oorlog een lange route 

gemaakt moest worden voor de troepen, die ze de Atlantic 

Wall noemden, en de dierentuin weg moest. De dieren 

werden overgebracht naar Amsterdam en Rotterdam, 

waar ze nu nog wél een dierentuin hebben.

TAPAZOO
TAPAZOO

ZO 19 OKT. t/m ZA 25 OKT

doorlopend van 11.00 tot 16.00 uur 

Groot fantasiedier maken 
3 groentjes. 

doorlopend van 12.00 tot 15.00 uur 

Eigen dier maken met Oom Bert
3 groentjes

Kom je de volgende dag weer aan je dier 

verder werken, koop dan voor 1 groentje 

materiaal bij.

Op zaterdag 18 oktober kunnen er dus nog 

geen grote dieren gemaakt worden, maar de 

rest kan allemaal wel. Het belooft een hele 

leuke dag te worden. Omdat de grote dieren 

nog niet gemaakt kunnen worden, hebben 

Oom Bert, Neef Jacob en de Grote Wijzer 

extra tijd voor jullie!

Zondag 26 oktober

doorlopend van 12.00 tot 15.15 uur

De Opening van onze dierentuin 

TapaZOO
Dans onder leiding van het TapaZOO orkest 

en om 15.15 uur naar het Atrium. 
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Animal Allée 
reserveren is niet nodig

ZA 18 OKT. t/m ZO 26 OKT

doorlopend van 12.00 tot 16.00 uur

Muziekbonbon 

Spuipleintje - € 2,00 of 1 groentje - 4 t/m 12 jaar

Flierefluiters maken
Grote Marktstraat bij Rootz - € 2,00 of 1 groentje  

6 t/m 12 jaar

Straattheater 
Grote Markstraat - gratis - alle leeftijden

Bellevue
Grote Markt - € 1,00 of 1 groentje voor 2 personen

voor volwassenen

ZA 18 OKT. t/m VR 24 OKT

doorlopend van 12.00 tot 16.00 uur

Mobiel dier bouwen o.l.v. Refunc  
Rabbijn Maarsenplein - € 2,00 of 1 groentje 

4 t/m 12 jaar

ZA 25 OKT. t/m ZO 26 OKT

12.00 & 15.00 uur

Uitlaten van ons mobiele funky 

fietsbeest met zijn verzorgers 

Vertrek vanaf het Rabbijn Maarsenplein - gratis

ANIMAL ALLÉE: 
straattheater, funky fietsbeest, Flierefluiters en Bellevue 

Een aantal dieren uit het festivalcentrum TapaZOO is ontsnapt, naar buiten, 
de straat op! Precies op de Animal Allée, de betoverende route van Theater 
aan het Spui naar de Grote Markt, over het Rabbijn Maarsenplein en de 
Grote Marktstraat.

Die route begint al op het pleintje voor Theater aan het Spui waar je een 
muziekbonbon gaat proeven. Door een snoepje te eten, dat verbonden zit aan een 
draadje, kan jij, alléén jij, via dat snoepje, muziek en dierengeluiden horen. 
Superspannend en lekker. 

Je volgt de route en komt op het Rabbijn Maarsenplein. Hier kan iedereen vanaf 
acht jaar samen met het stoere kunstenaarscollectief Refunc bouwen aan een 
groot mobiel dier: het funky fietsbeest. Van zaterdag 18 oktober t/m vrijdag 24 
oktober, tussen 12.00 en 16.00 uur lijm, zaag en timmer je van alles aan elkaar. 
Op zaterdag en zondag, 25 en 26 oktober laten we het dier om 12.00 en 15.00 uur 
uit over de Animal Allée. 

Als je zes jaar of ouder bent, kun je op de Grote Marktstraat bij Rootz aan de slag. 
Maak samen met Mevrouw Snoeshaan je eigen Flierefluiter. Flierefluiters zijn 
gekke grote vliegbeesten die we daarna gebruiken om de Animal Allée nóg 
mooier te maken!

Iedere dag tussen 12.00 en 16.00 uur is er voor alle leeftijden gevarieerd 
straattheater op de Grote Markstraat. Kijk 
bijvoorbeeld uit naar Jochen de Olifant, of stap in 
de tot minidraaimolen omgebouwde bakfiets 
van De Circusknecht. Klim op de rug van 
Domdim de Olifant, Zine Zwaan, Pjerke Paard 
of Swali Struisvogel. Al trappend speelt muzikant 
Johan de Circusknecht de vrolijkste deuntjes op zijn 
accordeon. En het kan zomaar zijn dat je ineens twee 
megahoge sprinkhanen al winkelend voorbij ziet 
komen of rupsen ziet dansen.

Ben je je ouders even zat? Dan breng je ze naar de 
Buiten Betoveringse Opvang op de Grote Markt. Laat ze 
daar verrassen door die gekke mannen van De Stijle, 
Want, zo heten ze echt, die daar met hun klassieker 
Bellevue je ouders heel hard zullen doen lachen. Zij krijgen 
de kans om in de huid van een beroemdheid te kruipen en 
verder gaan we nog niets verklappen. Ben je zelf langer 
dan anderhalve meter? Dan mag ook jij naar binnen.

Wist je dat… je bij De Boterwaag op de Grote Markt en bij Little V op het Rabbijn Maarsenplein een Betovering-menu kunt bestellen? Neem je ouders mee en ga lekker, voordelig, lunchen!

TIP: kom je met een grote groep? Meld dit dan 

alsjeblieft minimaal twee dagen van te voren 

aan Sarah de Bruijn; sarah@debetovering.nl 

of 06 - 414 66023 en/of zorg ervoor dat je een 

alternatief plan achter de hand hebt, want op 

sommige momenten is het best druk.



10

Workshop dans bij de
voorstelling Rauw

o.L.v. HoLLanD DanCe 

(75 min.) 8 t/m 12 jaar

ZA 18 OKT. 16.15 uur

De Nieuwe Regentes Weimarstraat 63

reserveren: www.denieuweregentes.nl / € 6,00

Hoe zie jij de wereld? Beleef de rauwe 

wereld in een energieke dansworkshop. 

Meedansen maakt jouw voorstellingsbezoek 

pas echt compleet! Rauw gaat over levens-

lust en met dit thema gaan we aan de slag. 

We ontmoeten leden van de cast van Rauw, 

gaan met elkaar dansen en maken zelf een 

nieuwe danscreatie. 

Ouders en begeleiders kunnen de laatste 10 

minuten komen kijken.

TIP: trek makkelijk zittende kleding aan waar je 

goed in kan bewegen.

Co-programmering met 

Holland Dance 

Rauw
kaBinetk (Be)   

(60 min.) 8 t/m 99 jaar

ZA 18 OKT. 15.00 uur & 19.30 uur

De Nieuwe Regentes Weimarstraat 63

reserveren: www.denieuweregentes.nl / € 6,00

Op het einde komt alles meestal goed. En 

wat als dat niet zo is? Dan ben je gewoon nog 

niet aan het einde gekomen.

Uit ‘The Glass Castle’ van Jeanette Walls

Rauw is een aangrijpende dansvoorstelling 

met twee volwassenen en zeven piepjonge 

dansers. Over opgroeien in hachelijke 

omstandigheden, met als motto: wat je niet 

breekt, maakt je sterker. Over spelen, dro-

men en doen alsof. Soms samen, soms ieder 

voor zich. Over kind zijn. Rauw is een voor-

stelling die getuigt van de veerkracht van 

kinderen, van hoop en idealisme. Het is een 

oefening in rechtop blijven staan, in verzet 

tegen de chaos en de constante dreiging van 

een wereld die te groot is om te bevatten, te 

begrijpen en te beheersen. Met live muziek 

van Thomas Devos, die als een rockende 

verslaggever de heldenmoed van de kleine 

strijders bezingt, met een jankende, elektri-

sche gitaar en melancholisch gezang.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest. 

TIP: je kunt de voorstelling van 15.00 uur combine-

ren met een workshop. Vergeet dan niet voor de 

workshop apart te reserveren.

Workshop Lipdub

o.L.v. anneMieke Wauters en 
Caja van Der PoeL  
(180 min.) 7 t/m 99 jaar

ZA 18 OKT. 10.00 uur

MA 20 OKT. 10.00 uur

DI 21 OKT. 10.00 uur 

De Nieuwe Regentes Weimarstraat 63

reserveren: www.denieuweregentes.nl / € 6,00

Heb je lef, durf je voor de camera te staan? 

Heb je zin om samen met een van je ouders 

iets vets te doen? Dan is deze workshop iets 

voor jou! Een lipdub is een videoclip waarin 

de deelnemers een nummer playbacken, 

terwijl ze swingend door een gebouw gaan. 

Het playbacken wordt afgewisseld met kort 

acteerwerk en stunts. Je komt om de beurt 

in beeld. En dit moet in 1 take opgenomen 

worden! Aan het begin wordt het fenomeen 

Lipdubben uitgelegd, daarna gaan we zelf 

aan de slag, met rolverdeling, oefenen, 

repeteren door het gebouw, omkleden en 

opname! Iedereen is welkom: jong en oud, 

met of zonder kinderen, BSO’s en kinderpar-

tijtjes. Vanaf 11 jaar mag je zonder begelei-

ding. Kinderen t/m 10 jaar, kom met een 

begeleider die ook meedoet met de 

workshop.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk je email-

adres door (voor het opsturen van het filmpje!) en 

geef duidelijk aan welke dag je kiest om mee te 

doen. De workshop duurt drie uur, neem wat te 

eten en te drinken mee voor in de pauze. 

Workshop beeldend
Papier maken

o.L.v. nationaaL arCHieF  

(60 min.) 8 t/m 99 jaar / € 2,50

ZA 18 OKT. 14.00 uur

VR 24 OKT. 14.00 uur

Nationaal Archief Prins Willem-Alexanderhof 20

reserveren: events@nationaalarchief.nl 

Papier kun je van verschillende materialen 

maken, zoals hout en papiersnippers. Maar 

wist je dat je ook een versleten spijkerbroek 

of oud geld kunt gebruiken? In deze 

workshop maak jij je eigen papier.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen of komen helpen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest 

voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen
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Hihahuttenbouwers
De stiLte 

(40 min.) 2 t/m 5 jaar

ZA 18 OKT. 12.00 uur & 15.00 uur

ZO 19 OKT. 10.00 uur & 12.15 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl / € 6,00

Trek je oudste spijkerbroek aan, want we 

gaan hutten bouwen! In deze speelse dans-

voorstelling word je getrakteerd op een fan-

tasierijk beeldverhaal over de vier seizoe-

nen. Dauw, zon, wind, regen, ja zelfs 

sneeuw: alles komen we tegen bij de hut. 

Maar dat geeft niks, want we zijn niet van 

suiker!

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

Lucy ♥ Ringo*
ntjong  

(50 min.) 10 t/m 12 jaar / gratis toegang

ZA 18 OKT. 11.00 uur

Bibliotheek Escamp Leyweg 811

reserveren: 070-353 80 30 of

escamp@dobdenhaag.nl 

MA 20 OKT. 10.30 uur

Bibliotheek Nieuw Waldeck Rossinilaan 141

reserveren: 070-3538610 of 

nieuwwaldeck@dobdenhaag.nl

MA 20 OKT. 15.00 uur

Bibliotheek Leidschenveen 

Emmy Belinfantedreef 7 

reserveren: 070-3537660 of 

leidschenveen@dobdenhaag.nl

WO 22 OKT. 14.00 uur

Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 353

reserveren: 070-3535511 of 

segbroek@dobdenhaag.nl

DO 23 OKT. 11.00 uur

Bibliotheek Ypenburg Schrabber 8

reserveren: 070-3538611 of 

ypenburg@dobdenhaag.nl

ZA 25 OKT. 10.00 uur

Bibliotheek Scheveningen Scheveningseweg 333

reserveren: 070-3538620 of 

scheveningen@dobdenhaag.nl

ZO 26 OKT. 14.30 uur

Bibliotheek Centrum Spui 68

reserveren: 070-3534420 of 

jeugdcb@dobdenhaag.nl 

De jonge toneelschrijfster Jorieke Abbing 

schreef op verzoek van Noël Fischer een 

toneelstuk over een wonderlijke jongen en 

een eenzaam meisje die met elkaar chatten 

op internet. Zij woont in Waddinxveen, hij in 

New York. Hoe weet je dat de ander er wer-

kelijk is als je hem nodig hebt? En kun je 

elkaar wel geheimen toevertrouwen via een 

computer?

Lucy (l) R
ingo* ©
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voorstelling : kijken12

reserveren: 070-3538620 of 

scheveningen@dobdenhaag.nl

MA 20 OKT. 11.00 uur

Bibliotheek Ypenburg Schrabber 8

reserveren: 070-3538611 of 

ypenburg@dobdenhaag.nl

DI 21 OKT. 10.30 uur

Bibliotheek Haagse Hout Theresiastraat 195

reserveren: 070-3537550 

no dutch requiredworkshop : doen

Tutu
LiCHtBenDe  

(50 min.) 4 t/m 12 jaar

ZA 18 OKT. 13.00 uur & 15.30 uur

ZO 19 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Theater aan het Spui (Zaal 2) Spui 187

reserveren: 070-3465272 of 

kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl / € 6,00

Lichtbende neemt je mee naar bijna honderd jaar terug: het Interbellum, oftewel de periode 

tussen de Eerste en de Tweede wereldoorlog. Tot zover de geschiedenisles, want TUTU is 

vooral een feest voor de ogen en de oren. Met haar rode schoentjes danst een jong meisje 

door allerlei stijlen uit die periode. Van tango tot tapdans,  van variété tot ballroom, van klas-

siek tot Bauhaus-ballet. 

Lichtbende sleept je mee in een wonderlijk ritmisch dansverhaal, door de toverlantaarns gepro-

jceteerd op een gigantisch doek. De spelers staan met hun projectoren, toverlantaarns en 

instrumenten vóór het scherm, zodat je alles wat ze doen kunt horen én zien. Niet te missen! 

Na de voorstelling volgt een korte demonstratie van de toverlantaarn.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag en welk tijdstip je kiest.

Eendagsvlieg 
tHeaterCoLLeCtieF ZonDer 
MouWen   

(45 min.) 5 t/m 7 jaar - gratis toegang

ZA 18 OKT. 10.00 uur

Bibliotheek Scheveningen Scheveningseweg 333

reserveren: 070-3538620 of

scheveningen@dobdenhaag.nl

MA 20 OKT. 11.00 uur

Bibliotheek Ypenburg Schrabber 8

reserveren: 070-3538611 of

ypenburg@dobdenhaag.nl

DI 21 OKT. 10.30 uur

Bibliotheek Haagse Hout Theresiastraat 195

reserveren: 070-3537550 

of hhout@dobdenhaag.nl

WO 22 OKT. 10.00 uur

Bibliotheek Laakkwartier Linnaeusstraat 2

reserveren: 070-3537570 of 

laakkwartier@dobdenhaag.nl

DO 23 OKT. 13.30 uur

Bibliotheek Leidschenveen 

Emmy Belinfantedreef 7

reserveren: 070-3537660 of 

leidschenveen@dobdenhaag.nl

VR 24 OKT. 13.30 uur

Bibliotheek Transvaalkwartier Hobbemaplein 30

reserveren: 070-3537851 of 

transvaalkwartier@dobdenhaag.nl

ZA 25 OKT. 13.30 uur

Bibliotheek Loosduinen 

Loosduinse Hoofdstraat 555

reserveren: 070-3537740 of 

loosduinen@dobdenhaag.nl

Een vrolijke, fantasievolle voorstelling 

geïnspireerd door de verhalen van 

Toon Tellegen over het zoeken naar, en 

vinden van datgene waar jij blij van wordt.

Een kleine vlieg gaat op zoek naar het aller-

leukste. Ze vraagt raad aan de andere 

dieren. Wat vinden zij het aller-leukste? 

De dieren weten het wel: taarten bakken, 

zwemmen in de zee, in bomen klimmen, 

brieven schrijven, op wereldreis gaan en nog 

veel meer. Eendagsvlieg probeert alles uit. 

Toch kan ze het aller-leukste maar niet 

vinden. En de zon gaat al bijna onder...

Tutu ©
 Lichtbende

©
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Madelief: Krassen in 
het tafelblad
regie: ineke HoutMan   

(85 min.) 8 t/m 12 jaar

ZA 18 OKT. t/m ZO 26 OKT. 15.00 uur

Filmhuis Den Haag Spui 191

kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 7,00

De oma van Madelief is overleden en na de 

begrafenis wil zij alles weten over haar. Haar 

moeder wil er echter niet over praten en opa 

zegt ook al niet veel. Het enige dat ze weet, 

is dat oma veel poetste, wel goede kanten 

had, maar niet echt lief was. Als Madelief 

voor het eerst bij opa gaat logeren, blijkt niet 

alleen dat je met opa kan lachen, maar ont-

dekt ze ook een mysterieus tuinhuisje in de 

verwilderde achtertuin. Dat huisje is van 

oma geweest. Samen met een vriendje uit 

het dorp gaat de nieuwsgierige Madelief op 

ontdekkingsreis en ontrafelt zij stap voor 

stap het geheim van oma.

Lang & Gelukkig
regie: Pieter kraMer  

(90 min.) 6 t/m 12 jaar

ZA 18 OKT. t/m ZO 26 OKT. 13.00 uur

Filmhuis Den Haag Spui 191

kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 7,00

Lang & Gelukkig is een verzameling van klas-

sieke sprookjes, waaronder Assepoester en 

Roodkapje, met een grote knipoog naar de 

actualiteit. Zo wordt Assepoester geklei-

neerd door haar stiefzusters Paris en Hilton, 

heeft Roodkapje een relatie met een boze 

wolf met imagoproblemen en wordt prins 

Roderick van Oranje Nassaukade door zijn 

moeder uitgehuwelijkt. Alle ontwikkelingen 

komen tot een climax op het Grote Bal. 

Johan en de
Verenkoning
regie: esBen toFt jaCoBsen

 

(80 min.) 6 t/m 12 jaar

ZA 18 OKT. t/m ZO 26 OKT. 14.45 uur

Filmhuis Den Haag Spui 191

kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 7,00

Johan woont met zijn vader op een boot. Ver 

weg op zee houden ze zich schuil voor de 

Verenkoning, een vreselijk monster dat 

Johans moeder heeft meegenomen. Op een 

dag is Johan alleen op het schip wanneer hij 

op de boordradio een noodoproep hoort. De 

Verenkoning is in de buurt! Johan grijpt zijn 

kans. Kan hij eindelijk zijn moeder op het 

spoor komen? Het begin van een spannende 

reis naar het rijk van de Verenkoning, een 

magische en onbeschrijflijke plek…

FiLMs tijDens FestivaL De Betovering 2014

Tutu ©
 Lichtbende
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Workshop animatie
Stop Motion

o.L.v. CinekiD 

(60 min.) 4 t/m 12 jaar

MA 20 OKT. 13.00 uur

WO 22 OKT. 13.00 uur

VR 24 OKT. 13.00 uur

ZA 25 OKT. 13.00 uur

ZO 26 OKT. 13.00 uur

Filmhuis Den Haag Spui 191

kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 7,00

Deze workshop gaat over de animatiefilm-

techniek, waarbij het verhaal foto voor foto 

wordt opgebouwd. Als foto’s snel achter 

elkaar worden vertoond, lijkt het alsof objec-

ten uit zichzelf bewegen. In deze workshop 

leren kinderen hun eigen stop-motionfilm te 

maken. Ze worden uitgedaagd een verhaal 

sterk te versimpelen en goed na te denken 

over hoe ze de gebeurtenissen het beste in 

beeld kunnen brengen. Het resultaat is een 

écht animatiefilmpje!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

TIP: je kunt deze workshop los volgen of 

combineren met een film in het filmhuis.

bijvoorbeeld, werkt als model voor lange men-

sen in een Chinees kledingatelier. Alleen zus-

ter Ten Hoeven weet het allemaal niet meer 

zonder haar lieve patiënten. Wanneer de ‘gek-

ken’ vernemen dat de zuster ontvoerd is, 

komen ze gezamenlijk in actie. Onder leiding 

van De Majoor beginnen ze aan een uitbundige, 

gevaarlijke en prettig gestoorde zoektocht... 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Workshop film Wat is film?

o.L.v. eLisa Mutsaers  

(90 min.) 8 t/m 12 jaar

ZA 18 OKT. 13.00 uur

ZO 19 OKT. 13.00 uur

DI 21 OKT. 13.00 uur

DO 23 OKT. 13.00 uur

Filmhuis Den Haag Spui 191

kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 7,00

Tijdens deze workshop in een echt filmatelier 

krijg je een inkijkje in het werk van een film-

conservator. Met handschoenen, film, plak-

persen, scharen, mesjes, lijm, tape en doek-

jes ga je zelf aan de slag en bekijk je de ver-

schillende filmbeelden als professionele 

experts. Je leert wat een inspectietafel is en 

hoe je een film kunt repareren. Van beschim-

melde stroken tot materiaal dat bijna tot poe-

der is vergaan, alles komt voorbij. Tussendoor 

krijg je ook fragmenten te zien van bijzondere 

producties uit de filmgeschiedenis. Een span-

nende workshop vol technische snufjes waar- 

door je film op een andere manier leert 

beleven.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

TIP: je kunt deze workshop los volgen of 

combineren met een film in het filmhuis.

Pim & Pom:
Het grote avontuur 
regie: gioia sMiD   

(70 min.) 4 t/m 8 jaar

ZA 18 OKT. t/m ZO 26 OKT. 11.00 uur

Filmhuis Den Haag Spui 191

kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 7,00

De twee katten Pim en Pom zijn elkaars 

beste vrienden en wonen samen bij hun 

baasje de Vrouw. Als de nichtjes Treesje en 

Sjaantje op bezoek komen, nemen ze de poe-

zen mee naar het park voor een picknick. Zij 

willen dolgraag de katten zelf houden en 

bedenken daarvoor stiekem een plan. Als 

Pim en Pom weten te ontsnappen aan de 

nichtjes, verdwalen ze en moeten ze samen 

op straat overleven. Daar ontmoeten ze een 

straatkattenbende die hun vriendschap op de 

proef stelt. Gaat het Pim en Pom lukken om 

samen te blijven en hun baasje terug te 

vinden? 

Loenatik, te gek!
regie: joHan tiMMers   

(88 min.) 6 t/m 12 jaar

ZA 18 OKT. t/m DI 21 OKT. 14.00 uur

Theater Dakota (filmzaal) Zuidlarenstraat 57

reserveren: 070-3265509 of 

kassa@theaterdakota.nl / € 7,00

De vijf leukste gekken van Nederland: De 

Majoor, Bep Brul, Dr. Doolittle, Fats en 

mevrouw de Haas zijn terug! Veertien jaar 

geleden was de televisieserie Loenatik, over 

de bewoners, verpleegster en directeur van de 

psychiatrische inrichting Zonnedael op de tele-

visie. In ‘Loenatik, Te Gek!’ zijn de vijf noodge-

dwongen teruggekeerd in de samenleving. Ze 

redden het allemaal aardig. Mevrouw De Haas 

FiLMs tijDens FestivaL De Betovering 2014
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workshopreeks
Vertel je verhaal

O.L.V. ATELIER NTJONG 

(4 daagse workshopreeks)

8 t/m 12 jaar

ZO 19 OKT. t/m DI 21 OKT. 

13.00 uur tot 17.00 uur en 

WO 23 OKT. 10.00 uur tot 

17.00 uur

Theater aan het Spui 

(Studio) Spui 187

reserveren: 070-3465272 

of kassa@theateraanhetspui.nl 

of www.theateraanhetspui.nl  

€ 50 inclusief lunch op woensdag

Busganga
TEATRO MUNGANGA   

(30 min.) 4 t/m 7 jaar / € 6,00

ZA 18 OKT. 11.00 & 12.15 & 13.30 & 14.45 & 16.00 uur Wijkpark Transvaal 

(Haags Hopje) - Wolmaransstraat 10

ZO 19 OKT. 11.00 & 12.15 & 13.30 & 14.45 & 16.00 uur De Grote Markt 

MA 20 OKT. 11.00 & 12.15 & 13.30 & 14.45 uur De Haagse Markt - Langnekstraat

reserveren: info@munganga.nl 

In de ‘Busganga’, een prachtige beschildere bus die is ingericht als theater, wordt Piet en het 

broertje van de maan gespeeld. Een beeldende theatervoorstelling met poppen, muziek en een 

enkel woord. Piet is clown. Hij laat mensen genieten. Met een traan en met een lach. Maar... 

op een nacht verandert er iets. Het weer gaat tekeer. Plotseling suist iets naar beneden en 

valt in de koffer van Piet. Hij kijkt omhoog. Naar de maan. Hij moet op reis. Hij en zijn koffer. 

Ze gaan samen op zoek. Naar het land dichterbij de maan.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag en welk tijdstip je kiest.  

Workshop beeldend
Schriftjes maken

O.L.V. NATIONAAL ARCHIEF 

(60 min.) 8 t/m 99 jaar / € 2,50

ZO 19 OKT. 14.00 uur

ZA 25 OKT. 14.00 uur

Nationaal Archief Prins Willem-Alexanderhof 20

reserveren: events@nationaalarchief.nl 

Schriftjes uit de winkel zijn mooi, maar zelf-

gemaakte schriftjes zijn bijzonder! Met een 

kleurrijk kaftje en met naald en draad maak 

je van gewoon papier een handig boekwerkje 

voor al je notities en geheimen.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer 

ophalen of mogen 

komen meehelpen.

LET OP: geef bij het 

reserveren duidelijk aan 

welke dag je kiest.  

Ben jij tussen de acht en twaalf? Houd je van 

toneelspelen? Heb je iets te vertellen aan de 

wereld? Heb je zin om met ons na te denken 

over spannende en moeilijke vragen? 

Kom dan in de herfstvakantie naar Atelier 

NTjong! Vier dagen lang werk je samen met 

een theatermaker in de studio van Theater 

aan het Spui en op woensdag speel je, wat je 

geoefend hebt, tijdens twee presentaties 

voor publiek. Kom meedoen of kom dat zien! 

In een Toneelatelier van NTjong staat je 

eigen persoonlijkheid centraal. Er is dus 

nooit een vaststaand script. Je bent zelf 

maker en vormgever. Uitgangspunt is altijd 

een onderwerp of thema uit de voorstellin-

gen van NTjong of een actueel thema in de 

stad Den Haag. Het is geen cursus, er is 

geen ervaring vereist, je moet alleen zin 

hebben om te komen en de kunstenaar in 

jezelf de vrije loop te laten!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen. 

PRESENTATIES VOOR PUBLIEK:

(20 min.)  7 t/m 99 jaar - gratis toegang

woensdag 22 OKT. 14.30 uur & 15.30 uur. 

reserveren: 070-3465272 of 

kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
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Workshop theater
Ik ben niet bang

o.L.v. tHeatersCHooL 
raBarBer 

(45 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

MA 20 OKT. 12.00 uur

DI 21 OKT. 12.00 uur

WO 22 OKT. 12.00 uur

DO 23 OKT. 12.00 uur

Theaterschool Rabarber Bilderdijkstraat 35

reserveren: 070-3450996 of www.rabarber.net 

Ben jij ook wel eens bang om geplaagd te 

worden? Dat hoeft helemaal niet, want als je 

meedoet met onze workshop word je vast 

heel dapper en trek je je niets meer aan van 

welke plaaggeest dan ook.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: je kunt deze workshop ook los van de voor-

stelling volgen.

Plaag Graag
tHeatersCHooL raBarBer  

(45 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

ZO 19 OKT. t/m VR 24 OKT. 11.00 uur & 13.00 uur

Theaterschool Rabarber (Theater Merlijn) 

Bilderdijkstraat 35

reserveren: 070-3450996 of www.rabarber.net 

Plaag Graag gaat over een plaagheksje dat 

niets liever doet dan mensen plagen, maar 

dat kan zij zelf niet doen. Daarvoor heeft ze 

altijd de hulp van een kindje nodig.  Plaag 

Graag komt pas tevoorschijn als een kindje 

zeven  verschillende soorten beleg op haar 

boterham doet. En laat Lilly dat nu net doen, 

op een dag dat zij zichzelf heel erg verveelt. 

Lilly heeft niet veel vriendjes en vriendinne-

tjes die bij haar willen spelen en ze wordt 

altijd geplaagd op school. Door Tom, een 

jongetje uit haar klas. Hij noemt haar Lilly de 

Billie en daar wordt zij heel verdrietig van. 

Als hulpje van Plaag Graag kan Lilly Tom 

lekker ook plagen. In het begin lijkt het leuk 

mensen voor de gek te houden, maar Lilly 

krijgt er snel genoeg van als ze merkt dat de 

mensen die zij plaagt dat helemaal niet leuk 

vinden en net zo verdrietig worden als zij 

wanneer zij geplaagd wordt. Maar hoe kan zij 

Plaag Graag stoppen? Zal het Lilly lukken?

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: van MA 20 OKT. t/m DO 23 OKT. kun je de 

voorstelling combineren met een workshop. 

Vergeet dan niet voor de workshop apart te 

reserveren.

Hut
4Hoog ProDuCtieHuis (Be) 

(45 min.) 3 t/m 7 jaar / € 6,00

ZO 19 OKT. 10.15 uur & 12.00 uur

MA 20 OKT. 10.15 uur & 12.00 uur

Theater Dakota Zuidlarenstraat 57

reserveren: 070-3265509 of 

kassa@theaterdakota.nl of www.theaterdakota.nl 

Kleine Zus verheugt zich op de verjaardag 

van haar oma. Ze heeft de kaart al klaar: 

‘’Lieve oma, je bent nu bejaard. Daarom 

geven we je uiteraard... een appel-wortel-

taart!” Kleine Zus heeft alleen een klein 

probleem: ze mist de twee belangrijkste 

ingrediënten voor de taart. Wat nu? Grote 

Broer kan haar vast helpen. Hij kan namelijk 

alles, zoals praten met konijnen en vogels 

laten fluiten. Op naar de hut waar Grote 

Broer woont!

In een kleurrijk decor met goudbruine blade-

ren en getimmerde vogelhuisjes staat iets 

waar elk kind wel een dagje in zou willen 

spelen: een prachtige boomhut. In en rond 

de hut beleven Grote Broer en Kleine Zus 

een vrolijk avontuur, waarin ze samen appels 

rapen, wortels schrapen en in één pyjama 

slapen. Een voorstelling vol grappige vond-

sten en leuke liedjes waarin je klassieke 

composities en filmsoundtracks herkent.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

P
laag G

raag ©
 M

ilan Tettero

H
ut ©

 C
aroline Vincart

Electric D
addy



17

Mijn Vader
tHeater aan Het sPui Met 
tHoMas, saCHa en jos  

(30 min.) 6 t/m 99 jaar / € 6,00

MA 20 OKT. t/m VR 24 OKT. 11.00 uur & 13.00 uur

Atrium Den Haag Spui 70

reserveren via het Spui: 070-3465272 

of kassa@theateraanhetspui.nl 

Voor iedereen die een vader kent, is, of heeft 

gehad! Het boek ‘Mijn Vader’ van Toon 

Tellegen vormde voor theatermaker Jos 

Nargy de leidraad. In deze beeldende muzi-

kale voorstelling vertelt Jozef over zijn vader 

die er om wat voor reden dan ook niet meer 

is. Het is hoe dan ook een vader die alles 

kan: praten met dieren, boeven over een 

meer keilen en zo lang worden als hij wil. 

Maar hij kan ook heel gewoon zijn, soms.

LET OP: geef bij het reserveren van een 

voorstelling in het Atrium duidelijk aan welke dag 

en welk tijdstip je kiest. 

TIP:  je kunt je voorstellingsbezoek combineren 

met de workshop Electric Daddy. Vergeet dan niet 

voor de workshop apart te reserveren.

Workshop beeldend
Electric Daddy

o.L.v. La CruZ & HeLWeg  

(60 min.) 4 t/m 99 jaar / € 6,00

ZO 19 OKT.  &  ZA 25 OKT. 

12.00 uur & 14.00 uur & 16.00 uur

MA 20 OKT. t/m VR 24 OKT.

12.00 uur & 14.00 uur & 15.00 uur

Atrium Den Haag Spui 70

reserveren via het Spui: 070-3465272 

of kassa@theateraanhetspui.nl

In het Atrium is een wereld opgebouwd van 

heldhaftige (vader)figuren, gemaakt van 

elektronisch afval door het kunstenaarsduo 

La Cruz & Helweg. Onder begeleiding van 

deze kunstenaars kun je een apparaat uit 

elkaar schroeven en ontdekken welke span-

nende onderdelen er eigenlijk in verborgen 

zitten. Met deze onderdelen en installatie-

draad mag je net als La Cruz & Helweg je 

eigen sculptuur maken. Je mag je kunstwerk 

mee naar huis nemen of het totaalbeeld in 

het stadhuis aanvullen met je eigen creatie. 

Dat belooft een knetterende en spetterende 

ervaring te worden!

Groepen, neem een begeleider mee die jullie 

kan helpen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: neem je eigen elektronische afval mee, zoals 

telefoondraden, een oude cd-rom speler of radio. 

PARADIO
tHeater aan Het sPui Met 
tHoMas, saCHa en jos   

(30 min.) 4 t/m 99 jaar / € 6,00

ZO 19 OKT. 11.00 uur & 13.00 uur & 15.00 uur

ZA 25 OKT. 11.00 uur & 13.00 uur & 15.00 uur

Atrium Den Haag Spui 70

reserveren via het Spui: 070-3465272 

of kassa@theateraanhetspui.nl 

Drie vrienden hebben een droom: zij willen 

radio maken. Radio die niet voor volwasse-

nen bedoeld is, maar voor kinderen. Er 

bestaat nog geen radioprogramma dat spe-

ciaal voor kinderen bedoeld is en daar moet 

verandering in komen. Maar wat blijkt nu? Er 

is een nationaal verbod op kinderradio! Het 

zou te gevaarlijk en ongeschikt zijn. Thomas, 

Sacha en Jos denken daar heel anders over 

en steken daar een stokje voor. Stiekem 

kapen zij het Atrium van het stadhuis en 

vanaf deze plek gaan zij ‘ON AIR’. In het 

decor van een andere voorstelling maken zij 

‘PARADIO’. Ouders mogen onder streng toe-

zicht mee.
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Krabat (meester van de 
zwarte molen)
uLrike quaDe CoMPanY & 
oorkaan   

(60 min.) 7 t/m 12 jaar

MA 20 OKT. 14.00 uur

Dr Anton Philipszaal (Philipssalon) Spuiplein 150

reserveren: kassa of www.philipszaal.nl / € 6,00

In het duistere Koselmoeras werken Krabat 

en elf andere jongens bij de meester van de 

zwarte molen. Ze zijn in de ban van zijn 

toverkracht. Het is heerlijk om in de zomer 

Workshops
Kies jouw muziek instrument

(60 min.) / € 6,00

MA 20 OKT. en DI 21 OKT. 

Koorenhuis Prinsegracht 27

reserveren: 070-7071722 of 

info@nme-foundation.nl of 

www.nme-foundation.nl 

4 t/m 7 jaar

09.30 uur Rythm4Kids

11.00 uur Harp4Kids

12.30 uur Cello4Kids

14.00 uur Song4Kids

15.30 uur Violin4Kids

8 t/m 12 jaar

09.30 uur Harp4You

11.00 uur Clarinet4You

12.30 uur Song4You

14.00 uur Cello4You

15.30 uur Bass4You 

17.00 uur Violin4You

 

Workshop beeldend
De Beeldengalerij

o.L.v. strooM 

(120 min.) 9 t/m 12 jaar / € 5,00

MA 20 OKT. t/m VR 24 OKT 10.00 uur

Vertrekpunt: Spuipleintje Spui 187

(verzamelen voor Theater aan het Spui) 

reserveren: 070-3658985 info@stroom.nl 

Midden in de stad in de open lucht staat de 

Beeldengalerij: een verzameling mooie en 

gekke beelden van prachtige (fantasie)bees-

ten. Maar de collectie is nog niet compleet! 

Kunstenaar Wieke Terpstra neemt je mee via 

de Animal Allée langs de Beeldengalerij. 

Daarna mag jij je fantasie loslaten en een 

eigen sokkelbeest maken. 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop in Theater aan het Spui ophalen.  

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan 

voor welke dag je kiest.

TIP: de sokkelbeesten zijn t/m ZO 26 OKT. te zien 

in de Centrale Bibliotheek, Spui 68.

In deze proeflessen muziek maak je, onder 

begeleiding van een professionele docent, 

kennis met een instrument waarop je ook zelf 

gaat spelen. Er is vast iets voor jou bij! 

•  Bass4You: Als je een contrabas bespeelt, 

voel je de muziek tegen je lijf trillen. Leer 

zelf zo’n klank maken! 

•  Rythm4Kids: Aan bod komen de West-

Afrikaanse trommels als de djembé en 

dumdum en Latijns-Amerikaanse instru-

menten zoals conga’s, bongo’s, bellen en 

shakers, maar ook de Amerikaanse 

boomwhackers. 

•  Song4You/Song4Kids: Hoe moet je adem-

halen, hoe klinkt jouw stem het beste en wat 

moet je doen met een microfoon? Dit alles 

leer je in de workshop en natuurlijk sta je 

niet stil, want er wordt ook flink gedanst!

•  Of maak kennis met de cello, klarinet, harp 

of viool!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na 

afloop weer ophalen of mogen blijven kijken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.
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Workshop beeldend
Miniboekje

o.L.v. graFisCHe WerkPLaats   

(90 min.) 7 t/m 12 jaar

MA 20 OKT. 14.00 uur

WO 22 OKT. 10.00 uur

Grafische Werkplaats Prinsegracht 16

reserveren: 070-3609387 of

info@grafischewerkplaats.nl of 

www.grafischewerkplaats.nl / € 6,00

Aan de slag met papier, stiften en een 

schaar. Je gaat tekenen, knippen en plakken. 

In deze workshop maak je een miniboekje 

over je favoriete dier. Het boekje wordt uit-

eindelijk gedrukt op de risograaf, een oude 

stencilmachine in twee verschillende kleu-

ren. Het boekje mag je natuurlijk ook mee 

naar huis nemen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag  je kiest.

In de wolken
sProokjes enZo (Be)   

(40 min.) 1 t/m 3 jaar

MA 20 OKT. 12.00 uur & 15.00 uur

DI 21 OKT. 09.30 uur & 11.30 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl / € 6,00

Wil je mee verdwalen tussen de wolken en je 

laten wiegen door de wind? Wil je van 

dichtbij een vlieger zien vliegen voor het 

eerst in de lucht, een parachute doen dansen 

of kijken hoe een bal in een luchtballon 

verandert?

Kom, wij ontvoeren je naar een wereld waar 

alles vederlicht is. 

Kom, aarzel niet. Hier laten we je drijven op de 

wolken. Hier geven wij je vleugels. 

Kom, en vlieg met ons mee!

‘In de wolken’ is een interactieve 

peuterproductie zo licht als lucht, zo luchtig 

als de wolken. Een acteur neemt je mee en 

een circusmeisje toont haar kunsten.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

als een raaf door de hemel te vliegen, maar 

lang duurt dit geluk niet. Als het herfst 

wordt, ontdekt Krabat een gruwelijk geheim. 

Het lijkt onmogelijk om te ontsnappen, tot hij 

diep in de nacht een meisje hoort zingen. 

Zij leert hem een kracht kennen die sterker 

is dan duivelse magie.

Krabat is spannend muziektheater over vriend-

schap en liefde, waarin musici, spelers en 

poppen de magische wereld van de zwarte 

molen tot leven brengen. Gebaseerd op het 

wereldberoemde jeugdboek ‘Meester van de 

Zwarte Molen (Krabat)’ van Otfried Preussler.  

Een coproductie met Ljubljana Puppet Theatre 

(SI).
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Concertje op schoot
MeMo 

(25 min.) 2 t/m 5 jaar - gratis toegang

MA 20 OKT. 09.30 uur & 11.15 uur

Dr Anton Philipszaal  (Fonds 1818 Foyer) 

Spuiplein 150

reserveren: kassa of www.philipszaal.nl 

Ploink, plink, plipli, plaat, bewegen met je 

billen en dansen op de maat. Met de con-

certjes op schoot kunnen de allerkleinsten 

genieten van de mooiste muziek. We zitten 

gezellig in een kring, sommige kinderen bij 

papa of mama op schoot en anderen heel 

stoer, alleen, naast de muzikant. Zelf mee-

bewegen, dansen of zingen zorgt voor een 

waanzinnige ervaring! Alleen kijken of luis-

teren mag natuurlijk ook! Door bekende 

peuterdeuntjes te mengen met een 

aanstekelijke dosis salsa, jazz of klassiek is 

dit een echte PeuterParel!

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Workshop dans
Sjaaltjesdans

o.L.v. LittLe DoLL DanCe 
CoMPanY  

(35 min.) 2 t/m 5 jaar

MA 20 OKT. 09.30 uur & 11.15 uur

Lucent Danstheater (Studio 2) Spuiplein 150

reserveren: 070-8800333 of www.ldt.nl / € 6,00

Sjaaltjesdans? Wat is dat? Een danswork-

shop waarbij sjaals de rode draad vormen. 

Zelf ga je net zo zweven, draaien, schudden, 

op- en uitvouwen als een sjaal. Alles wat de 

sjaal kan, kan jij ook. Een dansworkshop 

waarbij je op een fantasievolle manier zelf 

ontdekt hoe je kunt dansen. En dat alles met 

behulp van een sjaal!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: in het Laaktheater kun je deze voorstelling 

combineren met een workshop. Vergeet dan niet 

voor de workshop apart te reserveren

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Bobbie en Zora

o.L.v. art-s-CooL 

(90 min.) 4 t/m 7 jaar

MA 20 OKT. 12.20 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

€ 6,00

Wie maakt de kleurrijkste Zora en wie de 

witste Bobbie? Van diverse materialen gaan 

we een Bobbie of Zora maken. Voor Bobbie 

nemen we een hoekig frame en voor Zora 

een draadvorm of andere ranke vorm. Deze 

gaan we vrolijk versieren met papier, stof en 

allerlei inspirerend materiaal. Ze zijn leuk 

om neer te zetten of mee te spelen.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen of mogen komen 

meehelpen.

Bobbie en Zora
tHe LoCaLs   

(45 min.) 4 t/m 7 jaar / € 6,00

MA 20 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

DI 21 OKT. 13.00 uur

Theater Ludens Burgemeester Feithplein 95

reserveren: 070-3871168 of www.theaterludens.nl 

Een humoristische, muzikale en kleurrijke 

voorstelling over het overwinnen van de 

angst voor het onbekende.

Daar woont Bobbie. Zijn huis is helemaal wit. 

Bobbie houdt van melk, van rust en van 

opgeruimd. Op een dag verschijnt er vanuit 

het niets een confettisnipper. Het is de 

kleurrijke Zora. Ze is gevlucht uit het circus. 

Zora houdt van kleur en van verrassingen 

maar Bobbie niet. Het is niet echt vriend-

schap op het eerste gezicht wanneer Bobbie 

& Zora elkaar ontmoeten. Toch worden ze 

uiteindelijk vrienden, goede vrienden zelfs. 

Als Zora op een dag ontvoerd wordt door 

haar oude circusdirecteur Mortelli, twijfelt 

Bobbie niet lang. Een spannende zoektocht 

naar Zora begint. Zou zijn reddingsactie luk-

ken of verdwaalt hij in de grote wijde wereld?

PeuteroCHtenD
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Ondersteboven
DansMakers   

(40 min.) 2 t/m 5 jaar

MA 20 OKT. 10.15 uur & 12.00 uur

Lucent Danstheater Spuiplein 150

reserveren: kassa of www.ldt.nl / € 6,00

Een danseres en een muzikant... Het kloppen 

van een hart, een hand opent en sluit zich. 

Zacht hoor je het ritme van een trommel, 

een kinderliedje. Dan, plotsklaps, een 

sprong in de lucht, een draai, het geluid 

neemt toe tot een swingende dans.

Kunnen handen vliegen als vlinders? Kunnen 

voeten lachen of armen slapen? Kan een 

trommel huilen en een piano lachen? 

Luisteren en kijken, kijken en luisteren...

‘Ondersteboven’ is een duet tussen danseres 

en choreograaf Gaia Gonnelli en muzikant 

Wiebe Gotink. ‘Ondersteboven’  gaat over        

verwonderen, ontdekken, zoeken naar           

controle en beheersing van het eigen 

lichaam. Het is een ontdekkingsreis in de 

wereld van klank en beweging.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Wat is marmelade? Is het gemaakt van ker-

sen, peren of vijgen? Heeft het muntsmaak? 

Op z’n kop, samen of binnenstebuiten? 

Marmelade is een heerlijke zintuigelijke 

voorstelling over ontmoeten, mixen en 

mengen.

Mira en Viktor proeven en voelen samen met 

jou door middel van poëtische bewegingen 

en circusacts. Een prachtige visuele erva-

ring. In ‘Marmelade’ bekijk je de wereld door 

lichaam, oog, gevoel en smaak, in een kamer 

met zachte rokken, klein circus en muziek 

als in de films van Fellini.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Marmelade
CLaire Parsons Co. (se)  

  Nederlandse première

(30 min.) 2 t/m 5 jaar / € 6,00

MA 20 OKT. 10.15 uur & 12.00 uur 

Lucent Danstheater (Studio 3) Spuiplein 150

reserveren: 070-8800333 of www.ldt.nl

DI 21 OKT. 09.30 uur & 11.00 uur

Diamant Theater Diamanthorst 183

reserveren: 070-3004810 (di & do) of 

info@diamanttheater.nl 
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Mier
sanne ZWeije & stiP   

(50 min.) 4 t/m 7 jaar

MA 20 OKT. 13.00 uur & 15.30 uur

DI 21 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Theater aan het Spui (Zaal 2) Spui 187

reserveren: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of www.theateraanhetspui.nl / € 6,00

‘Mier’ is een avontuurlijke voorstelling over alleen, verschillend én toch samen zijn. 

Mees wil niet samen spelen. En al helemaal niet met het nieuwe buurmeisje. Ze wil liever 

alleen zijn, want nieuw en anders vindt ze eng. Dan ontdekt Mees een mier op haar kamer. 

Mier vertelt Mees dat ze duizenden zusjes heeft, uit-ge-poep-te honing eet en altijd precies 

weet wat ze moet doen. Mier is nooit bang en ze doet alles samen. 

Plotseling is Mier weg. Mees gaat naar haar op zoek en belandt in een mierenavontuur waarin 

ze langzaam leert dat anders zijn ook leuk is en samen spelen misschien ook wel...

Ben jij benieuwd wat Mees allemaal meemaakt? Kom dan kijken!

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag en welk tijdstip je kiest.

Workshop beeldend
Het Kinder Identiteits 
Archief

o.L.v. strooM 

(120 min.) 9 t/m 12 jaar / € 5,00

MA 20 OKT. t/m VR 24 OKT. 10.00 uur

Scaffold (kunstwerk op groenstrook bij Museon) 

President Kennedylaan

reserveren: 070-3658985 of info@stroom.nl 

Op de groenstrook tegenover het Museon 

staat een enorm klimtoestel. Als je er op 

bent, merk je dat er iets vreemds mee aan 

de hand is. Weet jij wat? Het kunstwerk 

‘Scaffold’ van de Amerikaanse kunstenaar 

Sam Durant is een soort podium. Mensen 

kijken er naar. Maar wat gebeurt er op? 

Deze workshop van Laura Abbink gaat over 

de vrijheid om te zijn wie je bent. Maar wie 

ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij?! Neem voor 

deze workshop iets mee dat helemaal van 

jou is.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: Geef bij het reserveren duidelijk aan 

welke dag je kiest.

no dutch required
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LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: in het Laaktheater kun je deze voorstelling 

combineren met een workshop. Vergeet dan niet 

voor de workshop apart te reserveren

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Papirus

o.L.v. art-s-CooL 

(90 min.) 5 t/m 10 jaar

DI 21 OKT. 12.20 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

€ 6,00

In het theaterstuk kunnen je zien dat je met 

een papieren masker totaal onherkenbaar 

kunt zijn. Dat ga jij ook doen! Je kan hele 

kleine of juist hele grote maskers maken. 

Misschien wel een lieve zon of een boze 

knorrepot. Of een masker dat niemand kent 

met meerdere gezichten, of…

Voor de jongere kinderen (5-6 jaar) is het 

leuk als een ouder/begeleider meehelpt of 

juist een eigen masker maakt. De andere 

ouders/begeleiders kunnen de laatste 15 

minuten naar een presentatie komen kijken.

Papirus
XirriquiteuLa tHeatre (es)   

  Nederlandse première

(60 min.) 5 t/m 10 jaar / € 6,00

MA 20 OKT. 13.00 uur & 15.00 uur 

Theater Ludens Burgemeester Feithplein 95

reserveren: 070-3871168 of 

www.theaterludens.nl

DI 21 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

Een voorstelling voor iedereen die blijft 

dromen.

Een havenarbeider en een boer ontmoeten 

elkaar toevallig. Beiden vluchten zij voor de 

oorlog. Samen leren zij elkaar te vertrou-

wen, te werken en op te groeien. Zij overwin-

nen hun angst om toe te geven aan hun dro-

men en met simpele stukjes papier ontstaat 

er een hele nieuwe wereld onder hun vin-

gers. Zonder woorden te gebruiken gaat 

‘Papirus’ over vriendschap, over hoop, over 

onze angsten die ons klein maken. De twee 

acteurs creëren met papier een wereld 

waarin de poëzie regeert.

Papirus is één van de beste kindervoorstel-

lingen uit Spanje en heeft diverse prijzen 

ontvangen. 

Rondje Wereldorkest
enseMBLe resiDentieorkest 

 

(45 min.) 7 t/m 99 jaar

MA 20 OKT. 10.00 uur & 13.00 uur

theater De Vaillant Hobbemastraat 120

kaarten: www.devaillant.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 6,00

Tien musici uit het Residentie Orkest ontdek-

ken dat hun instrumenten broers en zussen 

hebben over de hele wereld. In het 

Residentie Restaurant staan ze allemaal op 

het menu. De ober dient een guozheng op 

onder het sfeervolle licht van een alpen-

hoornlamp. Bij de Indiase gerechten is het 

blazen geblazen om de slangen te bezweren. 

Een komische voorstelling met verrassende 

smaken van over de hele wereld, bij elkaar 

gebracht in een klinkklaar menu.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan voor 

welk tijdstip je kiest. 

TIP: je kunt de voorstelling combineren met een 

workshop. Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren

Djembé bij de voorstelling 
Rondje Wereldorkest

o.L.v. jens Meijers 

(60 min.) 7 t/m 99 jaar

MA 20 OKT. 11.00 uur

theater De Vaillant Hobbemastraat 120

kaarten: www.devaillant.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk / € 6,00

Een daverende doe-workshop waarin de 

Afrikaanse ritmes je om de oren vliegen. Via 

verhaal en spel leer je de djembé bespelen 

en haar klanken ontdekken. Je gaat commu-

niceren zoals mensen dat in de oertijd 

deden. Toen waren er nog geen mobieltjes. 

Je sluit je ogen en dan ben je zomaar in don-

ker Afrika. In de verte klinkt getrommel. Het 

is de telefoon van de jungle.  Opeens ben je 

dirigent of een beroemde solist en heb jij de 

leiding. Hoe klinkt het orkest? Hoe laat je de 

anderen hard, zacht, snel of langzaam spe-

len? Tot slot zullen we jouw favoriete liedje 

naspelen én… leer je toveren. 

Deze workshop is voor kinderen en ouders. 

Beiden dienen een kaartje te kopen.

P
apirus Xirriquiteula Theatre
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Kikker is jarig
tHeater terra 

(60 min.) 4 t/m 10 jaar

DI 21 OKT. 14.00 uur & 16.00 uur

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 

kinderen: € 15,00 / volwassenen: € 18,00

Theater Terra, bekend van ‘Dribbel’, 

‘Koekeloere’ en ‘Kleine Ezel’, brengt een 

compleet nieuwe Kikkermusical naar de the-

aters, speciaal voor de 25e verjaardag van 

Kikker! Kikker is vrolijk, want hij is jarig. Een 

feestje zonder vriendjes is geen feestje, 

maar denken de vriendjes van Kikker daar 

wel aan? Het lijkt wel of ze het zijn vergeten! 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Kikker zijn 

eerste avonturen beleefde in zijn bekende 

boeken en deze 25e verjaardag van Kikker 

vieren we groot met de nieuwe familiemusi-

cal ‘Kikker is Jarig’. Kom je ook Kikker’s ver-

jaardag vieren in het theater?

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: Vooraf en na afloop van de voorstelling kun-

nen families met kinderen ook naar de speelexpo-

sitie ‘De wereld van Kikker’.

Workshop
Puzemuze, of op weg naar 
Rothko

o.L.v. geMeenteMuseuM 

(120 min.) 6 t/m 10 jaar

DI 21 OKT. t/m VR 24 OKT. 14.00 uur

Gemeentemuseum Stadhouderslaan 41

reserveren: 070-3381120 of 

educatie@gemeentemuseum.nl of 

www.gemeentemuseum.nl / € 6,00

Twee vriendjes trekken verwonderd door de 

wereld. ‘’De lucht is blauw, maar soms ook 

roze, oranje of paars. Dat kan ik schilderen! 

Maar de lucht en de zee zijn groot, te groot 

om te schilderen.’’ Gelukkig krijgen zij hulp 

van een nieuwe vriend die komt 

aangevlogen…

‘Puzemuze, of op weg naar Rothko’ van Wim 

Hofman is het nieuwste kinderkunstboek dat 

het Gemeentemuseum samen met Uitgeverij 

Leopold uitbrengt naar aanleiding van de 

tentoonstelling Mark Rothko. Tijdens deze 

workshop wordt het kinderkunstboek voor-

gelezen en bekijk je de originele illustraties. 

Hoe doe je dat eigenlijk, een zee schilderen? 

Dat past toch niet op een schildersdoek? Ja, 

hoor, dat kan. En dat ga jij leren tijdens deze 

workshop. Je pakt een kwast en een schil-

dersdoek en gaat zelf aan de slag! Natuurlijk 

mag jouw eigen werk mee naar huis. Kom jij 

ook?

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Tilimbom
osiris trio   première

(60 min.) 6 t/m 12 jaar

DI 21 OKT. 14.00 uur

Dr Anton Philipszaal (Philipssalon) Spuiplein 150

reserveren: kassa of www.philipszaal.nl / € 6,00

Er was eens... Er was eens… 

een oude man!

En… een oude vrouw!

De oude vrouw zei tegen de oude man: 

Ga jij eens... ga jij eens wat hout voor mij halen!

Het is het begin van een vrolijke en dolle 

boel waarin zo af en toe iemand wordt opge-

geten en, zoals het hoort in sprookjes, ande-

re griezelige dingen gebeuren. Na veel geren 

en gesleep met emmers, het eten van een 

harinkje, het hakken van hout en het wassen 

van een onderbroek komt het aan het uitein-

delijk toch allemaal goed! 

Het is zeker geen kinderachtige muziek die 

je meevoert in het verhaal! Met muziek van 

onder andere Schubert over de Elfenkoning, 

Charles Ives over een zieke adelaar en Satie 

waarop de duivel een tango danst.

Museumbezoek met 
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Museum Meermanno staat dit najaar vol met 

vogels in alle soorten en maten. Van trotse 

pauwen tot grijze duiven, van wijze uilen tot 

zielige pechvogels. Eerst doe je inspiratie op 

in de tentoonstelling en daarna ga je een 

eigen vogeltatoeage ontwerpen. Als je ont-

werp helemaal klaar is, maak je er een echte 

(plak)tatoeage van. Je moeder of vader 

schrikt zich rot als ze je weer op komen 

halen! (Niet verklappen dat de tatoeage er na 

een weekje vanzelf weer af gaat).

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Workshop dans
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MOOOV & Groove

o.L.v. neW DanCe Center
   

(360 min.) 9 t/m 12 jaar

DI 21 OKT. 10.00 uur

MOOOV-gebouw (Studio 2) Binckhorstlaan 135

reserveren: 06-12432297 of 

service@newdancecenter.nl of 

www.newdancecenter.nl / € 20,00

In het dagproject ‘MOOOV & Groove’ leer je in 

de ochtend alle ins en outs van Moderne 

Dans, HipHop en Percussie. In de middag kom 

je met alle deelnemers bij elkaar en zal ieder-

een - naar voorkeur - inbreng leveren voor de 

presentatie.  

Ouders en begeleiders zijn de laatste vijftien 

minuten welkom om naar deze presentatie te 

komen kijken. 

TIP: trek makkelijk zittende kleding aan waar je 

goed in kan bewegen.

Workshop beeldend
Vogeltatoeage maken

o.L.v. MuseuM MeerManno  
 

(120 min.) 5 t/m 7 jaar

MA 20 OKT. 11.30 uur

DI 21 OKT. 11.30 uur

DO 23 OKT. 11.30 uur 

VR 24 OKT 11.30 uur

(120 min.) 8 t/m 12 jaar

MA 20 OKT. 14.00 uur

DI 21 OKT. 14.00 uur

DO 23 OKT. 14.00 uur

VR 24 OKT. 14.00 uur

Meermanno Prinsessegracht 30

reserveren: dijkstra@meermanno.nl of

070-3462700 of www.meermanno.nl / € 8,00

Eiland
DanstHeater aDentro 

(50 min.) 6 t/m 12 jaar

DI 21 OKT. 13.45 uur

Lucent Danstheater Spuiplein 150

reserveren: kassa of www.ldt.nl / € 6,00

Reis mee naar het eiland waar alles danst!

Eiland is een voorstelling waarin twee 

dansers uit verschillende werelden elkaar 

ontmoeten. Zij uit Nederland, het land van de 

ongekende mogelijkheden. Een land waar de 

etalages je de winkels in lokken, waar alles 

te koop is en reizen gezien wordt als hobby. 

Hij uit Cuba, het eiland waar alles wat kan 

drijven verboden is. Een land waar je elke 

dag hetzelfde eet, je altijd alles deelt en 

niets echt van jou is. Hoe is het om daar op 

te groeien waar de zon altijd schijnt, het 

strand hagelwit is en keuzestress niet bestaat 

omdat er simpelweg niet te kiezen valt.
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Museumbezoek met 
workshop Ik zie, ik zie,
wat jij (niet) ziet!

o.L.v. MuseuM BeeLDen aan 
Zee  

(75 min.) 4 t/m 12 jaar / € 6,00

DI 21 OKT. 10.30 uur

WO 22 OKT. 10.30 uur

DO 23 OKT. 10.30 uur

Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1

reserveren: 070-3589076 of 

educatie@beeldenaanzee.nl 

Deze herfst zijn er in Museum Beelden aan 

Zee beelden te zien van moderne en heden-

daagse Franse kunstenaars. Samen speur je 

door het museum langs de beelden. Je gaat 

kijken naar wat je ziet, en wat je misschien 

helemaal niet kunt zien! Zo leer je de beel-

den steeds beter kennen. Daarna ga je zelf 

aan de slag als een echte kunstenaar!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Museumbezoek met 
workshop
Gevangenpoortgriezel

o.L.v. gevangenPoort  

(120 min.) 8 t/m 12 jaar

DI 21 OKT. 13.00 uur

VR 24 OKT. 13.00 uur

Museum de Gevangenpoort Buitenhof 33

reserveren: 070-3123065 of

educatie@gevangenpoort.nl / € 5,00

Zin om een beetje te griezelen? Kom dan naar 

de Gevangenpoort! We bekijken de gajolen (dit 

zijn de oude cellen), straf- en martelwerktui-

gen en andere spannende ruimtes uit dit oude 

gebouw. Na het rondspoken in het gebouw, ga 

je zelf aan de slag met je eigen 

Gevangenpoortgriezel

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na 

afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Workshop beeldend

Winnaar van de Gouden Krekel 2011.

‘De voorstelling vertelt een klein verhaal; dat 

van een oude man en en oude vrouw. Hij is 

ziek, zij zorgt liefdevol voor hem, maar toch: 

hij sterft. Wonderschoon is de muziek van 

Martin Franke en Raimund Gross, ontroe-

rend het breekbare spel van Inez de Bruijn 

en Michel Visser, trefzeker en verfijnd de 

regie van Elien van den Hoek vol ingenieuze, 

humorvolle vondsten. Adios brengt een 

ontroerende blik op afscheid, met prachtig 

poppenspel. Een voorstelling die het publiek 

tot tranen toe roert’, aldus de jury. (BBP)

Adios
Het Houten Huis/ 
sPeeLtHeater HoLLanD
  

(60 min.) 8 t/m 12 jaar

DI 21 OKT. 15.30 uur

Theater Dakota Zuidlarenstraat 57

reserveren: 070-3265509 of 

kassa@theaterdakota.nl of www.theaterdakota.nl 

€ 6,00
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Meer dan Beer
taL en tHee (Be)   

(50 min.) 3 t/m 12 jaar / € 6,00

DI 21 OKT. 13.45 uur & 15.30 uur

theater De Vaillant Hobbemastraat 120

kaarten: www.devaillant.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk

WO 22 OKT. 10.00 uur & 12.00 uur

Theater Dakota Zuidlarenstraat 57

reserveren: 070-3265509 of 

kassa@theaterdakota.nl of www.theaterdakota.nl

Een voorstelling waarin woorden niet worden 

uitgesproken. Omdat beelden alles zeggen.

Beer kijkt naar de wereld met al zijn wonde-

ren. Hij kijkt en zegt niets. De wereld zegt 

alles. De wereld vertelt over de liefde tussen 

een cowboy en een indiaan, over een rups 

die een vlinder wordt, over prinsen en prin-

sessen, over de zon en de maan, de lucht, de 

aarde en over het water en het vuur. Ieder 

verhaal leidt naar een ander. Niets staat los 

van elkaar.

Meer dan Beer vertelt een verhaal als een 

prentenboek. Beelden, figuren, muziek en 

verwondering staan centraal. Kruip dicht 

tegen elkaar aan en geniet. 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Workshop dans
DansTour

o.L.v. neDerLanDs Dans 
tHeater & HoLLanD DanCe   

(150 min.) / € 6,00

7 t/m 9 jaar

DI 21 OKT. 09.30 uur & 13.30 uur

WO 22 OKT. 09.30 uur & 13.30 uur

9 t/m 11 jaar

DO 23 OKT. 09.30 uur & 13.30 uur

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60

reserveren: 070-8800144 of movein@ndt.nl of 

www.nederlandsdanstheater.nl 

Nederlands Dans Theater en Holland Dance 

nemen je mee op een dansreis door het 

centrum van Den Haag. Al dansend gaan we 

door de stad over de Animal Allee, een span-

nende route waar fantasiedieren tot leven 

komen. Op verschillende locaties gaan we 

zelf dansen en dans maken. Tijdens de tour 

zijn je ouders welkom op de Grote Markt, 

waar we uiteindeijk afsluiten met een korte 

presentatie.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en tijdstip je kiest.

TIP: we lopen tussendoor naar verschillende loca-

ties dus trek goede dans- of loopschoenen aan.

Workshop 
Knutselen met zeedieren

o.L.v. MuZee  sCHeveningen 

(90 min.) 4 t/m 12 jaar / € 6,00

DI 21 OKT. 10.30 uur & 13.00 uur

WO 22 OKT. 10.30 uur & 13.00 uur

DO 23 OKT. 10.30 uur & 13.00 uur

Muzee Scheveningen Neptunusstraat 90/92

reserveren: 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of 

www.muzee.nl 

We hebben een aantal dieren van piepschuim 

uit de zee ‘gevist’. Zo kun je een dolfijn, een 

zeester of een zeepaardje kiezen. Deze die-

ren ga je mooi versieren met foam clay in 

opvallende neonkleuren. Als je klaar bent 

kun je met je dier door de diepzeegrot van 

Muzee. Daar gaat de zeester, het zeepaardje 

of de dolfijn opeens heel mooi licht geven! 

Uiteindelijk neem je het door jou gemaakte 

dier mee naar huis en kun je hem op een 

mooi plekje in je kamer ophangen!

Kinderen tot 9 jaar en groepen, neem een 

ouder of begeleider mee die kan helpen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: trek oude kleding aan die vies mag worden.

M
eer dan beer  ©

 Lies Verschraegen
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Blok (Kloss)
tHeater3 (se)   
Nederlandse première

(35 min.) 3 t/m 6 jaar / € 6,00

WO 22 OKT. 10.15 uur & 12.00 uur 

DO 23 OKT. 09.30 uur & 11.00 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 

Een hele grote man met een héél klein blokje en 

een hele kleine vrouw mét een gigantisch blok: 

stapelen maar!  

Wat is leuker: iets opbouwen of iets afbreken? In 

deze vrolijke voorstelling, vol met slapstick, 

humor en een vleugje ernst, zie je hoe drie 

karakters hun wereld proberen te organiseren. 

Gehuld in blauwe overalls zijn ze hard aan het 

werk… hoewel, de lijn tussen werk en spel is erg 

dun!  

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag 

en welk tijdstip je kiest.

Museumbezoek met 
workshop
Kijk je achter de schermen

o.L.v. Haags HistorisCH 
MuseuM  

(120 min.) 6 t/m 12 jaar

WO 22 OKT. 13.00 uur

Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 7

reserveren: 070-3123065 of 

educatie@haagshistorischmuseum.nl / € 5,00

Heb jij een groot creatief talent en heb je 

daarmee altijd al eens in een museum willen 

exposeren? Dan is dit je kans! Samen met 

een medewerker van het museum bekijk je 

een tentoonstelling in opbouw en ontdek je 

wat er allemaal wordt gedaan in een muse-

um. Je gaat zelf aan de slag als conservator, 

aan het werk! Maak, knip, creëer je eigen 

kunstwerk, schrijf er een tekstbordje bij en 

plaats het voor een week in een vitrine in het 

museum! 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

TIP: bekijk de oude rommel op zolder of in de 

schuur en neem iets mee! We gaan er een mooi 

kunstwerk van maken!

Broers
Cees BranDt   

(40 min.) 2 t/m 5 jaar

DI 21 OKT. 13.45 uur

Theater Diligentia Lange Voorhout 5

reserveren: 070-3610540 of 

www.diligentia-pepijn.nl / € 6,00

Omdat de band tussen broers en zussen 

levenslang en onbreekbaar is, durven we 

ons tegenover een broer of zus meer te laten 

gaan. In deze voorstelling staat de band tus-

sen twee broers centraal. De ene laat zijn 

spierballen zien om te tonen hoe sterk hij is, 

maar de ander is totaal niet geïmponeerd 

door zijn stoere broer. Dat maakt het conflict 

nog groter.

Broers is het nachtelijk avontuur van twee 

broers die ruzie maken, maar elkaar toch 

nodig hebben. In een uniek decor, dat tijdens 

de voorstelling wordt gemaakt door een 

tekenaar.

Workshop beeldend
Affiche maken

o.L.v. HeDen   

(180 min.) 4 t/m 12 jaar

WO 22 OKT. 13.00 uur

DO 23 OKT. 13.00 uur

VR 24 OKT. 13.00 uur

Heden Denneweg 14A

reserveren: 070 346 5337 of lia@heden.nl of 

www.heden.nl / € 6,00

Tijdens deze workshop maak je kennis met 

verschillende grafische technieken. Je 

maakt een grote poster van iets wat je leuk 

vindt. Je werkt met sjablonen en je kan ook 

zelf stempels maken.  Al werkend ontstaan 

nieuwe vormen en ideeën waar je je fantasie 

op los mag laten! Aan het eind van de work-

shop mag je je zelfgemaakte poster mee 

naar huis nemen.

Ouders en begeleiders kunnen de laatste 

tien minuten komen kijken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.
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worden opgevoerd. Hij lijkt er een handje van 

te hebben de verhoudingen in het stuk ook in 

het echte leven te gebruiken én misbruiken. 

Ieders hart voor rechtvaardigheid wordt 

behoorlijk op de proef gesteld. Bewapend 

met ruige gitaren en dampende beats speelt 

en zingt het pretparkteam het publiek onge-

kende moed in. Maar kunnen ze ook dapper 

zijn zonder zich achter een held te verschui-

len? Op eigen kracht? En het opnemen voor 

hun naasten? Een antwoord vinden op die 

vraag, dát is pas een avontuur.

Een rebelse, muzikale theatervoorstelling 

over je stem wél willen laten horen, maar 

nóg niet durven… 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Robin Hood
Het LaagLanD   

(75 min.) 8 t/m 12 jaar

WO 22 OKT. 13.30 uur & 16.00 uur

Koninklijke Schouwburg

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 

kinderen: € 15,00 / volwassenen: € 18,00

‘ROBIN HOOD – Vandaag kunnen we helden 

zijn’ is een variant op de klassieke legende. 

Het verhaal situeert zich in het avontuurlijke 

ROBIN HOOD pretpark, en gaat over vijf, op 

het eerste oog, doodnormale mensen die 

daar werken. Vier van hen lijden onder het 

juk van grote baas Bink. Bink beslist dat er 

een ROBIN HOOD-show in het park moet 

Blok (Kloss)
tHeater3 (se)   
Nederlandse première

(35 min.) 3 t/m 6 jaar / € 6,00

WO 22 OKT. 10.15 uur & 12.00 uur 

DO 23 OKT. 09.30 uur & 11.00 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 

Een hele grote man met een héél klein blokje en 

een hele kleine vrouw mét een gigantisch blok: 

stapelen maar!  

Wat is leuker: iets opbouwen of iets afbreken? In 

deze vrolijke voorstelling, vol met slapstick, 

humor en een vleugje ernst, zie je hoe drie 

karakters hun wereld proberen te organiseren. 

Gehuld in blauwe overalls zijn ze hard aan het 

werk… hoewel, de lijn tussen werk en spel is erg 

dun!  

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag 

en welk tijdstip je kiest.
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het ze om de weg naar elkaar toe t vinden. 

Wie zijn die buren eigenlijk en waarom 

hebben ze elkaar niet eerder opgezocht?  

Samen proberen ze de toren weer rechtop te 

krijgen. Hoe beter ze elkaar leren kennen, 

des te makkelijker is het om samen een plan 

te maken en dan ineens lijkt alles mogelijk!

Een magische en beeldende poppen theater-

voorstelling vol absurde situaties. Over de 

verwachtingen van mensen en het vermogen 

om met elkaar samen te werken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

workshop. Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren. 

Workshop beeldend bij de 
voorstelling De Wenteltoren

o.L.v. art-s-CooL  

(90 min.) 6 t/m 10 jaar

WO 22 OKT. 12.20 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

€ 6,00

We bouwen samen een eigen wenteltoren 

van dozen, karton, piepschuim en andere 

materialen. Samen bouw je de stukken tot 

een groot gebouw. Daarna ga je bedenken 

hoe deze wenteltoren zich verplaatst: heeft 

het wielen, benen, of is het misschien wel 

een raket?

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

De Wenteltoren
knars    Première

(50 min.) 6 t/m 10 jaar

WO 22 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

€ 6,00

In de Wenteltoren wonen zes eigenaardige 

types.  Zonder het te weten helpen ze elkaar 

en werken ze elkaar tegen. De warme 

pizzaoven van de onderbuurman droogt de 

was bij de bovenbuurvrouw en haar waslijn 

trekt continu de stoel van de achterbuurman 

omver.

En dan op een nacht gebeurt er iets wonder-

lijks. De toren kraakt en piept en kiepert zo 

op zijn zij. Alle deuren naar buiten zijn in één 

klap dicht. Als uit een droom worden de 

bewoners wakker op de muren. De wereld 

ziet er ineens heel anders uit op z’n zij! 

Door de muren heen horen ze ook de buren 

verbaasd wakker worden. Via achterom 

weggetjes, kastdeuren en vloerluiken lukt 

Workshop Dans en maskers 
uit de wereld van Indiase 
sprookjes

o.L.v. korZo/ inDia Dans 
FestivaL  

(60 min.) 7 t/m 11 jaar

WO 22 OKT. 12.00 uur

Korzo Prinsestraat 42 

reserveren: 070-3637540 of info@korzo.nl / € 5,00

Aan de hand van het mythische verhaal over 

apenkoning Hanuman ga je aan het werk met 

Indiase maskers en leer je de bewegingen 

van Hanuman.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

TIP: je kunt de workshop combineren met een 

bezoek aan de voorstelling Hanuman die om 14.00 

uur begint (combiticket à € 10).  Voor meer infor-

matie zie: www.korzo.nl/nl/podium/series/

india-dans-festival-2014
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Trek een dikke jas aan en ga mee naar het 

hoge Noorden, naar het begin der tijden. 

Naar een wereld die woest, kaal en ijskoud 

is. Een wereld die rommelt van het gedonder 

tussen goden en reuzen die elkaar bestor-

men, verleiden, achternajagen en besode-

mieteren. En dan hebben we die namen van 

de dagen van de week nog. Want waarom 

heet woensdag eigenlijk woensdag?

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

Gedonderdag
tHeater gnaFFeL/ De FirMa 
rieks sWarte   

(60 min.) 6 t/m 12 jaar

WO 22 OKT. 11.15 uur & 14.00 uur

DO 23 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Theater aan het Spui (Zaal 2) Spui 187

reserveren: 070-3465272 of

kassa@theateraanhetspui.nl of

www.theateraanhetspui.nl / € 6,00

Een wilde wedstrijd in ijzersterke verhalen! 

Er zijn zeven dagen te verdelen. Welke god is 

groot genoeg om een dag naar zich te ver-

noemen? Dat is het startschot voor een wilde 

wedstrijd in sterke verhalen waarbij reuzen-

koppen rondvliegen, rotsen versplinteren en 

iedereen elkaar bedondert.

Museumbezoek met 
workshop
Maurits Muis

o.L.v. MauritsHuis  

(90 min.) 6 t/m 8 jaar

WO 22 OKT. 14.00 uur

Mauritshuis Plein 29

reserveren: educatie@mauritshuis.nl / € 6,00

Maurits Muis woont in het Mauritshuis en 

laat je graag zijn favoriete schilderijen zien. 

Samen met een museumdocent lees je het 

prentenboek van Maurits Muis, zoek je hem 

op in het museum en bekijk je de mooiste 

schilderijen uit de Gouden Eeuw. Daarna heb 

je vast zin om zelf ook te schilderen. Dat kan! 

In onze eigen Kunstwerkplaats met echte 

schildersmaterialen.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

Workshop hoorspel maken
Prinsjesdag

o.L.v. Boekie Boekie & jet 
ManHro  

(70 min.) 8 t/m 12 jaar

WO 22 OKT. 13.00 uur & 15.00 uur

Panorama Mesdag Zeestraat 65

reserveren: info@panorama-mesdag.com / € 6,00

Het is Prinsjesdag. De minister van financiën 

loopt met het ‘koffertje’ de Ridderzaal in. 

Maar hij let niet op en botst tegen een dame 

op. Ook al is ze erg klein, door haar grote 

hoed is het moeilijk om haar over het hoofd 

te zien. De minister zet zijn koffertje neer, 

geeft haar een hand en biedt zijn excuses 

aan. In een flits wordt het koffertje wegge-

grist, de lichten in de Ridderzaal doven en 

wat er daarna gebeurt is onbeschrijfelijk. 

Deze Prinsjesdag zal niemand ooit vergeten.

Ouders en/of begeleiders (maximaal 2) kun-

nen de tentoonstelling 200 jaar Prinsjesdag 

bezoeken in het museum en zijn welkom bij 

de presentatie van het hoorspel. 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.
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Kraak
tHeatergroeP Wie WaLvis  

  Première

(45 min.) 4 t/m 12 jaar / € 6,00

WO 22 OKT. 11.00 uur

Theater Ludens Burgemeester Feithplein 95

reserveren: 070-3871168 of 

www.theaterludens.nl

VR 24 OKT. 12.00 uur & 15.00 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

“Hoor je dat? Dat zijn mijn botten die kraken. 

Daarom noemen ze me de oude Kraak. Van bin-

nen ben ik nog steeds een jongetje. Vind je dat 

moeilijk te geloven? Het liefst zou ik de boom in 

klimmen, de juffrouw pesten en limonade drin-

ken. Maar mijn rimpels verraden me. Ik ben 

een hele oude eenzame Kraak…”

Het regent. Kraak, een stokoud mannetje, zit 

in zijn huisje dat gemaakt is van instrumen-

ten, te denken aan het leven dat hij ooit had 

met zijn vrouwtje. Ze is er niet meer. Kraak 

maakt muziek over zijn liefde. Hoe zong haar 

stem ook alweer? Hoe aaiden haar handen? 

Soms lijkt het even alsof zijn vrouwtje met 

hem meezingt. Ondertussen stroomt de 

regen gewoon naar binnen. Het water staat 

steeds hoger in het huisje. En dan staat er 

plots iemand voor de deur.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: in het Laaktheater kun je deze voorstelling 

combineren met een workshop. Vergeet dan niet 

voor de workshop apart te reserveren

Workshop geluidenverhaal bij 
de voorstelling Meneer Mølsk

o.L.v. art-s-CooL  

(90 min.) 5 t/m 10 jaar / € 6,00

WO 22 OKT. 12.00 uur

theater De Vaillant Hobbemastraat 120

kaarten: www.devaillant.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk 

DO 23 OKT. 12.00 uur

Diamant Theater Diamanthorst 183

reserveren: 070-3004810 (di & do) of 

info@diamanttheater.nl

Je maakt je eigen geluidenverhaal in het 

Geluidenmuseum en gaat aan de slag met 

allerlei materialen zodat je jouw geluiden-

verhaal mee naar huis kunt nemen. Telkens 

op een andere manier vertel je dit verhaal 

weer met andere geluiden. De ene keer 

klinkt het als de huilende baby en de andere 

keer vliegt de brandweerauto uit de bocht.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

Meneer Mølsk
etienne Borgers  

(40 min.) 5 t/m 10 jaar / € 6,00

WO 22 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

theater De Vaillant Hobbemastraat 120

kaarten: www.devaillant.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk 

DO 23 OKT. 9.30 uur & 11.00 uur

Diamant Theater Diamanthorst 183

reserveren: 070-3004810 (di & do) of 

info@diamanttheater.nl

Een poëtische en stoere muzikale ode aan de 

verbeelding. 

Wat is het verschil tussen een huilende 

hond, het huilen van de wind, en een huilen-

de baby? Meneer Mølsk heeft geen idee, 

want het interesseert hem niet. Andere 

mensen niet, dieren niet en de natuur al 

helemaal niet. Dan verstoort hij per ongeluk 

het Museum van Geluiden. Voor de eerste 

keer in zijn leven gebruikt Meneer Mølsk zijn 

oren en ontdekt een wereld waarvan hij het 

bestaan niet wist. Met de geluiden en muziek 

als gids, maakt hij een wonderlijke reis. Hij 

hoeft alleen maar zijn oren te volgen.

Meneer Mølsk is een coproductie met 

Nordland Visual Theatre (NO).

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

workshop. Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren. 
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Een nacht op kamp met 
Mees Kees
Een nacht om nooit te vergeten!

(1 nacht) 8 t/m 10 jaar

DO 23 OKT. 19.30 uur

Kinderboekenmuseum 

Prins Willem-Alexanderhof 5

reserveren: 070-3339666 / € 15,00

Ga net als Mees Kees een nacht op kamp! 

Tijdens Night at the Museum mag je blijven 

slapen in het Kinderboekenmuseum en ont-

moet je schrijfster Mirjam Oldenhave en 

illustrator Rick de Haas. Zij nemen je mee op 

ontdekkingsreis door de boeken van Mees 

Kees en maken er net zoals hij in de klas een 

doldwaze boel van. Mirjam Oldenhave vertelt 

en speelt, terwijl Rick de Haas live meete-

kent. Doe mee aan de vossenjacht door het 

museum of win mooie prijzen tijdens De 

Grote Mees Kees Quiz. We maken er samen 

een feestje van om nooit te vergeten! De 

avond wordt natuurlijk afgesloten bij het 

kampvuur. 

Ouders en begeleiders kunnen ‘s ochtends 

vanaf 07.00 uur aanschuiven bij het ontbijt in 

het museum.

Kamishibai voor 
kleuters
ntjong   

(45 min.) 4 t/m 7 jaar / gratis toegang

DO 23 OKT. 10.00 uur

Bibliotheek Wateringse Veld 

Laan van Wateringse Veld 468

reserveren: 070-3536363 of 

wateringseveld@dobdenhaag.nl

VR 24 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Paviljoen Kobus (Laaktheater op locatie) 

Trekweg 121. reserveren: 070-3933348 of 

www.laaktheater.nl

 Ga lekker zitten op een tatami-mat of zen-

kussen! Met je neus bovenop de verteller én 

vlakbij het kleine schaduwtheater, de papie-

ren poppenkost vol origami-dieren en een 

aaibaar museum. Met strandzand, stromend 

water en windklokjes in de buurt luister je 

naar een aantal korte verhalen van schrij-

vers als Max Velthuijs en Hans & Monique 

Hagen. Over waar je thuis is en waar je je 

thuis voelt.

Een beeldende vertelvoorstelling voor jonge 

kinderen geïnspireerd op de klassieke 

Japanse Kamishibai, dat letterlijk theater 

van papier betekent.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Kraak

o.L.v. art-s-CooL  

(90 min.) 4 t/m 12 jaar

VR 24 OKT. 13.20 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

€ 6,00

De oude man Kraak woont in een huisje dat 

gemaakt is van alles waar hij van houdt: 

muziekinstrumenten. Jij gaat ook een huis 

bouwen waar je oud in kan worden en dat 

huisje hang je vol met alles waar jij van 

houdt.

Ouders en begeleiders van de jongste 

kinderen (4-6 jaar) zijn welkom om te komen 

helpen. De andere ouders/begeleiders 

kunnen de laatste 15 minuten komen kijken.
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Workshop beeldend bij de 
voorstelling Ik lees een tafel

o.L.v. art-s-CooL  

(90 min.) 5 t/m 10 jaar

DO 23 OKT. 12.20 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

€ 6,00

In de workshop ga je van uitgeknipte of 

zelfgemaakte letters en woorden nieuwe 

woorden maken. Daarvan maak je een 

woordkunstwerk op papier. Je kan er ook bij 

schilderen of stempelen zodat het nog 

interessanter wordt.

Ouders en begeleiders van de jongste kinde-

ren (5/6 jaar) kunnen meehelpen. De andere 

ouders/begeleiders kunnen de laatste 15 

minuten komen kijken.

TIP: trek oude kleding aan die vies mag worden.

Ik lees een tafel
koeterWaaLs   

(45 min.) 5 t/m 10 jaar

DO 23 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Laaktheater Ferrandweg 4t

reserveren: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

€ 6,00

Een humoristische, beeldende en fysieke 

voorstelling over iets heel vreemds. Taal, 

gek hoor!

Abel krijgt een cadeau van Zola. Omdat hij 

dat heeft verdiend! Hij pakt het cadeau uit en 

dan is het stil. Abel weet niet zo goed wat hij 

moet zeggen. Hij wil wel iets zeggen, maar 

hij vindt de woorden er niet voor. Dus Abel 

gaat op zoek van letters, naar woorden, naar 

zinnen.

Een theatrale zoektocht naar letters, nieuwe 

betekenissen, moeilijke woorden, rare zin-

nen en synoniemen. Hoe zou het zijn als een 

boek een tafel heet? 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

workshop. Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren. 

Workshop theater
Vertel je verhaal

o.L.v. ateLier ntjong 

(360 min.) 6 t/m 8 jaar / € 9,00

DO 23 OKT. 10.00 uur

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl

VR 24 OKT. 10.00 uur

Theater Dakota Zuidlarenstraat 57

reserveren: 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 

of kassa@theaterdakota.nl

Ben jij tussen de zes en acht jaar oud? Houd 

je van toneelspelen? Heb je iets te vertellen 

aan de wereld? Heb je zin om met ons na te 

denken over spannende en moeilijke vragen? 

Kom dan in de herfstvakantie toneelspelen 

bij het Toneelatelier NTjong. Speel en 

bedenk aan de hand van een thema je eigen 

verhaal! In Atelier NTjong staat je eigen per-

soonlijkheid centraal. Er is dus nooit een 

vaststaand script. Je bent zelf maker en 

vormgever. Uitgangspunt is altijd een onder-

werp of thema uit de voorstellingen van 

NTjong of een actueel thema in de stad Den 

Haag. Het is geen cursus, er is geen ervaring 

vereist, je moet alleen zin hebben om te 

komen en de kunstenaar in jezelf de vrije 

loop te laten! Wij zorgen die dag voor drin-

ken. Lunch breng je zelf mee.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.
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Workshop beeldend bij de 
voorstelling De 100 jarige 
man die uit het raam klom en 
verdween

o.L.v. art-s-CooL 

(90 min.) 7 t/m 12 jaar

VR 24 OKT. 12.20 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl / € 6,00

Je hoeft niet te wachten tot je honderd jaar 

bent om op reis te gaan! Je maakt je eigen 

reis in je hoofd en beleeft knotsgekke 

avonturen.

Nadat je eerst over je eigen reis hebt 

nagedacht, maak je een koffertje waarin jij 

allerlei zelfgemaakte dingen kunt stoppen. 

Sommige dingen zijn platgetrapt of 

doorboord met gaten. Alleen jij weet wat er 

mee gebeurd is! Ben je onderweg soms een 

cowboy of een olifant tegengekomen? Met de 

koffer kun je jouw reis supergoed blijven 

herinneren. Misschien zit er in jouw koffer 

nog wel geld om nóg meer reizen te gaan 

maken!?

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

De 100 jarige man die 
uit het raam klom en 
verdween
eriC Borrias   

(60 min.) 7 t/m 12 jaar / € 6,00

DO 23 OKT. 13.00 uur

Theater Ludens Burgemeester Feithplein 95

reserveren: 070-3871168 of 

www.theaterludens.nl

VR 24 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl

Sven zit in het park op een schommel. Hij 

schommelt hoger en hoger, bijna boven de 

bomen uit, op zoek naar avontuur. Dan loopt 

er een oude man met een koffer voorbij. 

Zonder jas, op pantoffels. In de war? Nee de 

100 jarige Allan Karlsson is niet in de war. 

Hij is ontsnapt uit het vervelende bejaarden-

tehuis! Sven begrijpt ‘opa’ Karlsson maar al 

te goed en dus zegt hij niks tegen de mensen 

die naar hem en zijn koffer op zoek zijn. 

Criminelen, politie, het bejaardenhuis, radio 

en televisie: iedereen is op zoek naar opa 

Karlsson. Stel je voor: je opa wordt honderd, 

maar gaat er op zijn feestje vandoor! Wat 

doe je? Hup, er achteraan! Zoeken! 

Spannend!

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: in de Koninklijke Schouwburg kun je deze 

voorstelling combineren met een workshop. 

Vergeet dan niet voor de workshop apart te 

reserveren

Workshop beeldend
Mini-boekjes vouwen

o.L.v. nationaaL arCHieF  

(60 min.) 8 t/m 99 jaar

DO 23 OKT. 14.00 uur

ZO 26 OKT. 14.00 uur

Nationaal Archief Prins Willem-Alexanderhof 20

reserveren: events@nationaalarchief.nl  / € 2,50

Altijd al een bibliotheek willen hebben, maar 

te weinig ruimte? Dan is deze origami work-

shop de oplossing! Met kleine boekjes, 

gevouwen uit één blaadje papier, kun je een 

mini-boekenkast vullen. Het vouwen lijkt 

moeilijk, maar als je het eenmaal begrijpt, is 

het eenvoudig te doen.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen of mogen komen 

meehelpen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.
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Jungle Book
oPus one   

(70 min.) 6 t/m 12 jaar

VR 24 OKT. 14.15 uur & 16.30 uur 

Theater Dakota Zuidlarenstraat 57

reserveren: 070-3265509 of 

kassa@theaterdakota.nl of 

www.theaterdakota.nl 

€ 6,00

De oerwoudverhalen van Kipling zijn tallo-

ze malen bewerkt en heel de wereld kent 

het mensenjong Mowgli, die opgroeit met 

de wilde dieren. Opus One maakte van 

Jungle Book een spetterende theatervoor-

stelling. In een gloednieuwe, eigentijdse 

bewerking kan iedereen meeleven met de 

avonturen van Mowgli, zijn vriend Baloo de 

Beer en panter Bagheera.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

“Ze combineren Japans slagwerk met 

Afrikaanse ritmes of minimal music, jazz, funk 

en dance tot één groot ritmefeest, waarbij de 

kleuters in de zaal staan te springen.” Trouw

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Workshop beeldend 
Japanse vliegers maken

o.L.v. strooM  

(120 min.) 9 t/m 12 jaar

MA 20 OKT. 13.30 uur

DI 21 OKT. 13.30 uur

WO 22 OKT. 13.30 uur

DO 23 OKT. 13.30 uur

VR 24 OKT. 13.30 uur

Scaffold (kunstwerk op groenstrook bij Museon) 

President Kennedylaan

reserveren: 070-3658985 of info@stroom.nl / € 5,00

Op de groenstrook tegenover het Museon 

staat een enorm klimtoestel. Als je er op 

bent, merk je dat er iets vreemds mee aan 

de hand is. Weet jij wat? Het kunstwerk 

‘Scaffold’ van de Amerikaanse kunstenaar 

Sam Durant is een soort podium. Mensen 

kijken er naar. Maar wat gebeurt er op?

Paul Bruijninckx maakt met de kinderen 

japanse vliegers als symbool van vrijheid 

van gedachte en meningsuiting. Doe je mee?

De Gebroeders Kist
oorkaan & PerCossa  

(60 min.) 4 t/m 10 jaar

VR 24 OKT. 14.00 uur & 16.00 uur

Theater aan het Spui (Zaal 2) Spui 187

reserveren: 070-3465272 of 

kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl / € 6,00

Hoe klinkt avontuur?

Er waren eens vier broers. Ze heetten De 

Gebroeders Kist. Niemand wist of ze zo 

heetten omdat ze in een kist woonden, of dat 

ze in een kist woonden omdat ze zo heetten. 

Natuurlijk hadden ze elk ook nog een eigen 

naam: Oudste, Jongste, Middelste en 

Domste. En ze hadden Grote Trom, zoals 

andere mensen een hond of een kanarie 

hebben. Op een nacht vertrekken ze met 

Grote Trom, op zoek naar het geluk. 

Een spannend verhaal met weinig woorden, 

aanstekelijk slagwerk, acrobatiek en veel 

humor.
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Workshop theater
Theater Doe Dag - de vloer op

o.L.v. tHeatersCHooL 
raBarBer  

(90 min.) 10 t/m 12 jaar

VR 24 OKT. 10.30 uur

Theaterschool Rabarber Bilderdijkstraat 35

reserveren: 070-3450996 of www.rabarber.net 

€ 6,00

Bij ‘De vloer op’ verzin je het verhaal ter 

plaatse. In deze workshop word je uitge-

daagd om met hulp van de theaterdocent te 

improviseren. Voordat je begint, pak je kle-

ding en attributen die passen bij de scene die 

je gaat spelen. De vloer op is bekend van TV; 

er is ook een Junior versie.

Workshop theater
Theater Doe Dag - soap 
acteren

o.L.v. tHeatersCHooL 
raBarBer  

(90 min.) 10 t/m 12 jaar

VR 24 OKT. 12.30 uur

Theaterschool Rabarber Bilderdijkstraat 35

reserveren: 070-3450996 of www.rabarber.net 

€ 6,00

Wil jij weten hoe het is om te spelen in een 

soap? Hoe personages onwaarschijnlijke 

verhaallijnen toch waarschijnlijk maken. Hoe 

je om kunt gaan met teksten? Geef je dan op 

en doe mee!

Workshop theater
Theater Doe Dag - camera 
acteren

o.L.v. tHeatersCHooL 
raBarBer  

(90 min.) 10 t/m 12 jaar

VR 24 OKT. 14.00 uur

Theaterschool Rabarber Bilderdijkstraat 35

reserveren: 070-3450996 of www.rabarber.net 

€ 6,00

Bij deze introductiecursus leer je hoe je je 

voor een camera kan presenteren. Schakel 

tussen emoties, kijk hoe anderen het doen, 

speel herkenbare situaties na en ervaar hoe 

dat voor de camera en op de televisie alle-

maal uitpakt.

Workshop dans
Theater Doe Dag - dans

o.L.v. tHeatersCHooL 
raBarBer  

(70 min.) 10 t/m 12 jaar

VR 24 OKT. 09.00 uur

Theaterschool Rabarber Bilderdijkstraat 35

reserveren: 070-3450996 of www.rabarber.net 

€ 6,00

Houd je van street- hiphop- moderne-, of 

Jazzdance, dan mag je deze workshop niet 

missen. Iedereen kan dansen!

De Kikkerprinses
koekLa   

(50 min.) 4 t/m 7 jaar

VR 24 OKT. 11.00 uur

Theater Ludens Burgemeester Feithplein 95

reserveren: 070-3871168 of 

www.theaterludens.nl / € 6,00

Prins Michael, zoon van de tsaar van 

Rusland, is aan het jagen in de buurt van zijn 

paleis. Hij heeft nog niks kunnen schieten en 

verveelt zich. Dan komt zijn pijl in het moe-

ras terecht. Aan de rand van het moeras zit 

een groene, gladde, lelijke kikker met bolle 

ogen die hem smekend aankijken. Als hij 

zich bukt om de pijl op te rapen, begint de 

kikker plotseling te praten. “Neem me mee” 

vraagt ze. “Neem me mee naar je huis en zet 

me in je slaapkamer, naast je bed.” Hoewel 

de kikker verder zo glibberig en groen is 

als… een kikker, heeft ze een prachtige 

stem. Michael neemt haar mee en zet haar 

naast zijn bed als hij gaat slapen. 

Die nacht verandert de afzichtelijke kikker in 

een lieve en mooie prinses. Zij vertelt dat ze 

betoverd is door een boze tovenaar en over-

dag moet leven als een kikker. Alleen ‘s 

nachts kan ze haar ware gedaante aanne-

men. De prins besluit haar te helpen en gooit 

haar kikkerhuid in het vuur. Maar dan, vanuit 

het vuur, verschijnt plotseling de boze tove-

naar en hij neemt het meisje met zich mee. 

Met hulp van een bolletje wol, een dikke 

beer, een vliegensvlug konijn, de heks Baba 

Jaga en de slimme snoek, weet de prins zijn 

prinses te vinden en de boze tovenaar te 

verslaan.

TIP: je kunt meerdere Rabarber workshops 

na elkaar volgen. Wil je met alle vier de 

workshops meedoen, kies dan voor De 

Theater Doe Dag Compleet en betaal slechts 

€20,-. Neem dan wel je lunch mee of geld om 

ter plekke een lunchpakketje te kopen. 
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voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen38

Kaauwbooj
krokusFestivaL/ 
tHeaterCoMPagnie DeFDeF 
(Be)   Nederlandse première

(40 min.) 6 t/m 10 jaar

ZA 25 OKT. 14.00 uur & 16.00 uur 

ZO 26 OKT. 11.00 uur & 12.45 uur & 14.30 uur

Theater aan het Spui (Studio) Spui 187

reserveren: 070-3465272 of 

kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl / € 6,00

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Mavis Sparkle 

o.L.v. art-s-CooL  

(90 min.) 5 t/m 10 jaar

ZA 25 OKT. 12.20 uur

ZO 26 OKT. 12.20 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl / € 6,00

Mavis droomt graag en kijkt veel naar de 

sterren... Jij ook? Doe dan mee met onze 

workshop!

Je maakt bij ons je eigen minitheater vol met 

sterren, lichtjes, schaduwen en…dromen. 

Daarna mag je je eigen theater mee naar 

huis nemen.

Ouders en begeleiders van de jonge kinde-

ren (5-6 jaar) zijn welkom om te komen hel-

pen. De andere ouders/begeleiders kunnen 

de laatste 15 minuten komen kijken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

Mavis Sparkle 
M6 tHeatre CoMPanY (uk) 
(engeLstaLig!)   
Nederlandse première

(50 min.) 5 t/m 10 jaar

ZA 25 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur 

ZO 26 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl / € 6,00

Het is geen wonder dat Mavis meer is dan ze 

op het eerste oog lijkt. Met een vader als 

tovenaar en een sterrenkundige als moeder 

kan dat ook niet anders. Met een plumeau in 

de ene hand en een paar trucjes achter de 

andere hand reist Mavis noordwaarts, om 

daar de grootste lichtshow van de natuur 

met eigen ogen te kunnen zien. Met behulp 

van een brutale koekoeksklok, een ondeu-

gende emmer en een vriendelijk kopje thee, 

komt ze steeds dichterbij. Zal ze haar droom 

waarmaken?

In een mix van illusie, animatie en een flinke 

dosis humor, inspireert Mavis ons allemaal 

om onze twijfels weg te stoffen, onze dro-

men te volgen en naar de sterren te reiken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

workshop. Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren. 
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Koffieconcert? 
Limonadeconcert!
koninkLijk ConservatoriuM   

 

(60 min.) 4 t/m 12 jaar

ZO 26 OKT. 11.00 uur

Dr Anton Philipszaal (Philipssalon) Spuiplein 150

reserveren: kassa of www.philipszaal.nl / € 6,00

Vandaag staat het Koffieconcert in de 

Dr Anton Philipszaal in het teken van 

kinderen. Dus niks koffie, maar limonade! 

Studenten van de afdeling Muziekeducatie 

toveren samen met de leerlingen van de 

school voor Jong Talent het ene na het ande-

re muziekstuk tevoorschijn. Een feestelijke 

kennismaking met klassieke muziek voor 

iedereen vanaf 4 jaar.

Kish-Kush
teatroDistinto (it)   
Nederlandse première

(50 min.) 4 t/m 10 jaar

ZA 25 OKT. 13.00 uur & 15.30 uur 

ZO 26 OKT. 11.00 uur & 14.00 uur

Theater aan het Spui (Zaal 2) Spui 187

reserveren: 070-3465272 of 

kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl  € 6,00

Twee mannen die elk aan een andere kant 

van ‘de grens’ staan. Ze kunnen elkaar niet 

zien, wel horen. Maar dan wordt de nieuws-

gierigheid te groot. De papieren grens wordt 

verscheurd, en is er opeens nog maar één 

plek, die ze moeten delen. Zal dat lukken? 

Aanvankelijk niet echt, hoewel alleen maar 

ruzie maken ook best saai is... Dus toch 

maar?

Met maar heel weinig woorden wordt er een 

universeel verhaal over vriendschap, begrip 

en ontmoeting verteld. Hilarisch en speels 

omwille van de misverstanden, ontroerend 

omwille van de herkenning. Kish-Kush gaat 

over ‘het onbekende’ maar doet dat op een 

heerlijke manier.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

Volg het verhaal van onze held in de Far 

West. Hij heeft geen schoenen, geen paard 

en zelfs zijn liefje is bij hem weggelopen. En 

dat terwijl een kaauwbooj altijd een goede 

indruk moet maken. In het land van de rood-

huiden en bonenvreters draait alles om 

vrienden en een goede indruk maken. Onze 

held geeft niet op en gaat zijn meisje halen, 

mét paard én bonen én een stevige portie 

geluk. Let maar op!

WAARSCHUWING! Meisjes niet toegelaten, 

blijf weg! Meisjes zijn bwèèk en snappen 

helemaal niets van het echte kaauwboojleven. 

Dit is een stuk over bonen, paarden, hout en 

houden van. Enkel voor echte stoere kerels 

(en meisjes met een snor).

LET OP 1: vijf minuten voor aanvang verzamelen 

we bij het Betovering-verzamelpunt in de foyer van 

Theater aan het Spui en gaan we samen naar de 

studio.

LET OP 2: geef bij het reserveren duidelijk aan 

welke dag en welk tijdstip je kiest.
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voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen40

sLotvoorsteLLing

De man die zijn knopen 
verloor (l’home que 
perdía els botons)
CirC PaniC (es)   

(40 min.) 4 t/m 99 jaar

ZO 26 OKT. 15.30 uur

Atrium Den Haag Spui 70

reserveren is niet nodig / gratis toegang

Een spectaculaire slotvoorstelling waarin 

circus, danstechnieken en live muziek 

gecombineerd worden tot een indrukwek-

kende voorstelling. Een man en een mast, 

die door innovatief gebruik bijna zelf een 

personage wordt, tonen ons hoe complex en 

eenvoudig het leven kan zijn. De man zoekt 

zijn weg en de mast volgt. Soms als zijn 

kracht en bondgenoot, dan weer als last of 

vijand. Je ziet de innerlijke reis van een man 

waar iedereen zich mee kan identificeren. 

‘De man die zijn knopen verloor’ won prijzen 

voor ‘Beste straattheater voorstelling’ door 

het innovatieve karakter op zowel technisch 

als dramaturgisch niveau, en voor ‘Beste 

originele muziek’ door de poëtische muziek 

die alle bewegingen op fantasierijke manier 

ondersteunt.

voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen40
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alle voorstellingen zijn in den haag tenzij anders aangegeven. 
PrograMMa FestivaL De Betovering 2014 laatste info op www.debetovering.nl

v r i j D a g  1 7  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
19:15 Opening Festival & M2 - Cie Ea Eo (BE) 7 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 5

Z a t e r D a g  1 8  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
10:00 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Scheveningen 070-3538620 of scheveningen@dobdenhaag.nl 45 min. 12
10:00 Workshop Lipdub - o.l.v. Annemieke Wauters & Caja van der Poel 7 t/m 99 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 180 min. 10
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Wijkpark Transvaal info@munganga.nl 30 min. 15
11:00 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Escamp 070-353 80 30 of escamp@dobdenhaag.nl 50 min. 11
11:00 M2 - Cie Ea Eo (BE) 7 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 5

11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

70 min. 14

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Hihahuttenbouwers - De Stilte 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 11
12:15 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Wijkpark Transvaal info@munganga.nl 15
13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 13

13:00 Tutu - Lichtbende 4 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 12

13:00 Workshop film Wat is film? - o.l.v. Elisa Mutsaers 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 14

13:30 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Wijkpark Transvaal info@munganga.nl 30 min. 15
14:00 Loenatik, te gek! - Regie: Johan Timmers 6 t/m 12 Theater Dakota (filmzaal) 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
88 min. 14

14:00 Workshop beeldend Papier maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 99 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 60 min. 10
14:45 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Wijkpark Transvaal info@munganga.nl 30 min. 15
14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 13

15:00 Hihahuttenbouwers - De Stilte 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 11
15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
85 min. 13

15:00 Rauw - KabinetK (BE) 8 t/m 99 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 60 min. 10
15:30 Tutu - Lichtbende 4 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
50 min. 12

16:00 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Wijkpark Transvaal info@munganga.nl 30 min. 15
16:15 Workshop dans bij de voorstelling Rauw - o.l.v. Holland Dance 8 t/m 12 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 75 min. 10
19:30 Rauw - KabinetK (BE) 8 t/m 99 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 60 min. 10

Z o n D a g  1 9  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
10:00 Hihahuttenbouwers - De Stilte 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 11
10:15 Hut - 4Hoog Productiehuis (BE) 3 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
45 min. 16

11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 De Grote Markt info@munganga.nl 30 min. 15
11:00 PARADIO - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11:00 Tutu - Lichtbende 4 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
50 min. 12

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater,  workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:15 Busganga  - Teatro Munganga 4 t/m 8 De Grote Markt info@munganga.nl 30 min. 15
12:15 Hihahuttenbouwers - De Stilte 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 11
12:00 Hut - 4Hoog Productiehuis (BE) 3 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of 

www.theaterdakota.nl
45 min. 16

12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 13

13:00 PARADIO - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
13:00 Vertel je verhaal - o.l.v. Atelier NTjong 8 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
4 dagen 15

13:00 Workshop film Wat is film? - o.l.v. Elisa Mutsaers 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 14

13:30 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 De Grote Markt info@munganga.nl 30 min. 15
14:00 Loenatik, te gek! - Regie: Johan Timmers 6 t/m 12 Theater Dakota (filmzaal) 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of 

www.theaterdakota.nl
88 min. 14

14:00 Tutu - Lichtbende 4 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 12

14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend Schriftjes maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 99 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 60 min. 15
14.45 Busganga  - Teatro Munganga 4 t/m 8 De Grote Markt info@munganga.nl 30 min. 15
14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 13

15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

85 min. 13

15:00 PARADIO - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
16:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
16:00 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 De Grote Markt info@munganga.nl 30 min. 15
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M a a n D a g  2 0  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Concertje op schoot - Memo 2 t/m 5 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 25 min. 20
09:30 Workshop dans Sjaaltjesdans - o.l.v. Little Doll Dance Company 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 35 min. 20
09:30 Harp4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

09:30 Rhythm4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

10:00 Rondje Wereldorkest - Ensemble Residentieorkest 7 t/m 99 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  
Reserveren is niet mogelijk. 

45 min. 23

10:00 Workshop Lipdub - o.l.v. Annemieke Wauters & Caja van der Poel 7 t/m 99 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 180 min. 10
10:00 Workshop beeldend De Beeldengalerij - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 18
10:00 Workshop beeldend Het Kinder Identiteits Archief - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 22

10:15 Hut - 4Hoog Productiehuis (BE) 3 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  
www.theaterdakota.nl

45 min. 16

10:15 Marmelade - Claire Parsons Co. (SE) 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 30 min. 21
10:15 Ondersteboven - Dansmakers 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 40 min. 21
10:30 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Nieuw Waldeck 070-3538610 of nieuwwaldeck@dobdenhaag.nl 50 min. 11
11:00 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (Langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
11:00 Bobbie en Zora - The Locals 4 t/m 7 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 20
11:00 Clarinet4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

11:00 Djembé bij de voorstelling Rondje Wereldorkest - o.l.v. Jens Meijers 7 t/m 99 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  
Reserveren is niet mogelijk. 

60 min. 23

11:00 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Ypenburg 070-3538611 of ypenburg@dobdenhaag.nl 45 min. 12
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Harp4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

11:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11:15 Workshop dans Sjaaltjesdans - o.l.v. Little Doll Dance Company 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 35 min. 20
11:15 Concertje op schoot - Memo 2 t/m 5 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 25 min. 20
11:30 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 5 t/m 7 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
5 t/m 7 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  

www.meermanno.nl
120 min. 25

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Hut - 4Hoog Productiehuis (BE) 3 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
45 min. 16

12:00 In de wolken - Sprookjes enzo (BE) 1 t/m 3 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 19
12:00 Marmelade - Claire Parsons Co. (SE) 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 30 min. 21
12:00 Ondersteboven - Dansmakers 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 40 min. 21
12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:00 Workshop theater Ik ben niet bang - o.l.v. Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
12:15 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling Bobbie en Zora - o.l.v. Art-S-Cool 4 t/m 7 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 20
12:30 Cello4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

12:30 Song4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of 
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 13

13:00 Mier - Sanne Zweije/ Stip 4 t/m 7 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 22

13:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Papirus - Xirriquiteula Theatre (ES) 5 t/m 10 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 60 min. 23
13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
13:00 Rondje Wereldorkest - Ensemble Residentieorkest 7 t/m 99 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  

Reserveren is niet mogelijk. 
45 min. 23

13:00 Workshop animatie Stop Motion - o.l.v. Cinekid 4 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

60 min. 14

13:30 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (Langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
13:30 Workshop  beeldend Japanse vliegers maken - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 36

14:00 Bobbie en Zora - The Locals 4 t/m 7 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 20
14:00 Cello4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

14:00 Krabat (meester van de zwarte molen) - Ulrike Quade Company/ 
Oorkaan

7 t/m 12 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 60 min. 18

14:00 Loenatik, te gek! - Regie: Johan Timmers 6 t/m 12 Theater Dakota (filmzaal) 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  
www.theaterdakota.nl

88 min. 14

14:00 Song4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend Miniboekje - o.l.v. Grafische Werkplaats 7 t/m 12 Grafische Werkplaats 070-3609387 of info@grafischewerkplaats.nl of  

www.grafischewerkplaats.nl
90 min. 19

14:00 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 8 t/m 12 jaar - o.l.v. Museum 
Meermanno

8 t/m 12 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  
www.meermanno.nl

120 min. 25

14:45 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (Langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 13

15:00 In de wolken - Sprookjes enzo (BE) 1 t/m 3 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 19
15:00 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Leidschenveen 070-3537660 of leidschenveen@dobdenhaag.nl 50 min. 11
15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
85 min. 13

15:00 Papirus - Xirriquiteula Theatre (ES) 5 t/m 10 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 60 min. 23
15:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
15:30 Bass4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

15:30 Mier - Sanne Zweije/ Stip 4 t/m 7 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 22

15:30 Violin4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of 
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

17:00 Violin4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18
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D i n s D a g  2 1  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Harp4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

09:30 In de wolken - Sprookjes enzo (BE) 1 t/m 3 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 19
09:30 Marmelade - Claire Parsons Co. (SE) 2 t/m 5 Diamant Theater 070-3004810 (di & do) of info@diamanttheater.nl 30 min. 21
09:30 Rhythm4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

09:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 
Dance

7 t/m 9 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of www.nederlandsdans-
theater.nl

150 min. 27

10:00 Workshop Lipdub - o.l.v. Annemieke Wauters & Caja van der Poel 7 t/m 99 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 180 min. 10
10:00 Workshop beeldend De Beeldengalerij - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 18
10:00 Workshop beeldend Het Kinder Identiteits Archief - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 22

10:00 Workshop dans Mooov & Groove - o.l.v. New Dance Center 9 t/m 12 MOOOV-gebouw 06-12432297 of service@newdancecenter.nl of  
www.newdancecenter.nl

360 min. 25

10:30 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Haagse Hout 070-3537550 of hhout@dobdenhaag.nl 45 min. 12
10:30 Museumbezoek met workshop Ik zie, ik zie, wat jij (niet) ziet! - o.l.v. 

Museum Beelden aan Zee
4 t/m 12 Museum Beelden aan Zee 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl 75 min. 26

10:30 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
11:00 Clarinet4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Harp4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

11:00 Marmelade - Claire Parsons Co. (SE) 2 t/m 5 Diamant Theater 070-3004810 (di & do) of info@diamanttheater.nl 30 min. 21
11:00 Mier - Sanne Zweije/ Stip 4 t/m 7 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
50 min. 22

11:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Papirus - Xirriquiteula Theatre (ES) 5 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 60 min. 23
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11:30 In de wolken - Sprookjes enzo (BE) 1 t/m 3 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 19
11:30 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 5 t/m 7 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
5 t/m 7 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  

www.meermanno.nl
120 min. 25

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:00 Workshop theater Ik ben niet bang - o.l.v. Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling Papirus - o.l.v. Art-S-Cool 5 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 23
12:30 Cello4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

12:30 Song4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

13:00 Bobbie en Zora - The Locals 4 t/m 7 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 45 min. 20
13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 13

13:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Museumbezoek met workshop Gevangenpoortgriezel - o.l.v. Gevangen-

poort
8 t/m 12 Museum de Gevangenpoort 070-3123065 of educate@gevangenpoort.nl 120 min. 26

13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16

13:00 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
13:00 Workshop film Wat is film? - o.l.v. Elisa Mutsaers 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 14

13:30 Workshop beeldend Japanse vliegers maken - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 
groenstrook bij Museon)

070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 36

13:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 
Dance

7 t/m 9 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of  
www.nederlandsdanstheater.nl

150 min. 27

13:45 Broers - Cees Brandt 2 t/m 5 Theater Diligentia 070-3610540 of www.diligentia-pepijn.nl 40 min. 28
13:45 Eiland - Danstheater Adentro 6 t/m 12 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 50 min. 25
13:45 Meer dan Beer - Tal en Thee (BE) 3 t/m 12 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl. 

Reserveren is niet mogelijk. 
50 min. 27

14:00 Cello4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

14:00 Kikker is jarig - Theater Terra 4 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 24
14:00 Loenatik, te gek! - Regie: Johan Timmers 6 t/m 12 Theater Dakota (filmzaal) 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
88 min. 14

14:00 Mier - Sanne Zweije/ Stip 4 t/m 7 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 22

14:00 Museumbezoek met workshop Puzemuze, of op weg naar Rothko - o.l.v. 
Gemeentemuseum

6 t/m 10 Gemeentemuseum 070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of  
www.gemeentemuseum.nl

120 min. 24

14:00 Papirus - Xirriquiteula Theatre (ES) 5 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 60 min. 23
14:00 Tilimbom - Osiris Trio 6 t/m 12 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 60 min. 24
14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 8 t/m 12 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
8 t/m 12 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  

www.meermanno.nl
120 min. 25

14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 13

15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

85 min. 13

15:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
15:30 Adios - Het Houten Huis / Speeltheater Holland 8 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
60 min. 26

15:30 Bass4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

15:30 Meer dan Beer - Tal en Thee (BE) 3 t/m 12 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl. 
Reserveren is niet mogelijk. 

50 min. 27

15:30 Violin4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of 
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

16:00 Kikker is jarig - Theater Terra 4 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 24
17:00 Violin4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of 

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

M a a n D a g  2 0  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Concertje op schoot - Memo 2 t/m 5 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 25 min. 20
09:30 Workshop dans Sjaaltjesdans - o.l.v. Little Doll Dance Company 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 35 min. 20
09:30 Harp4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

09:30 Rhythm4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

10:00 Rondje Wereldorkest - Ensemble Residentieorkest 7 t/m 99 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  
Reserveren is niet mogelijk. 

45 min. 23

10:00 Workshop Lipdub - o.l.v. Annemieke Wauters & Caja van der Poel 7 t/m 99 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 180 min. 10
10:00 Workshop beeldend De Beeldengalerij - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 18
10:00 Workshop beeldend Het Kinder Identiteits Archief - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 22

10:15 Hut - 4Hoog Productiehuis (BE) 3 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  
www.theaterdakota.nl

45 min. 16

10:15 Marmelade - Claire Parsons Co. (SE) 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 30 min. 21
10:15 Ondersteboven - Dansmakers 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 40 min. 21
10:30 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Nieuw Waldeck 070-3538610 of nieuwwaldeck@dobdenhaag.nl 50 min. 11
11:00 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (Langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
11:00 Bobbie en Zora - The Locals 4 t/m 7 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 20
11:00 Clarinet4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

11:00 Djembé bij de voorstelling Rondje Wereldorkest - o.l.v. Jens Meijers 7 t/m 99 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  
Reserveren is niet mogelijk. 

60 min. 23

11:00 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Ypenburg 070-3538611 of ypenburg@dobdenhaag.nl 45 min. 12
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Harp4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

11:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11:15 Workshop dans Sjaaltjesdans - o.l.v. Little Doll Dance Company 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 35 min. 20
11:15 Concertje op schoot - Memo 2 t/m 5 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 25 min. 20
11:30 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 5 t/m 7 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
5 t/m 7 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  

www.meermanno.nl
120 min. 25

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Hut - 4Hoog Productiehuis (BE) 3 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
45 min. 16

12:00 In de wolken - Sprookjes enzo (BE) 1 t/m 3 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 19
12:00 Marmelade - Claire Parsons Co. (SE) 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 30 min. 21
12:00 Ondersteboven - Dansmakers 2 t/m 5 Lucent Danstheater kassa of www.ldt.nl 40 min. 21
12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:00 Workshop theater Ik ben niet bang - o.l.v. Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
12:15 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling Bobbie en Zora - o.l.v. Art-S-Cool 4 t/m 7 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 20
12:30 Cello4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

12:30 Song4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of 
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 13

13:00 Mier - Sanne Zweije/ Stip 4 t/m 7 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 22

13:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Papirus - Xirriquiteula Theatre (ES) 5 t/m 10 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 60 min. 23
13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
13:00 Rondje Wereldorkest - Ensemble Residentieorkest 7 t/m 99 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  

Reserveren is niet mogelijk. 
45 min. 23

13:00 Workshop animatie Stop Motion - o.l.v. Cinekid 4 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

60 min. 14

13:30 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (Langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
13:30 Workshop  beeldend Japanse vliegers maken - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 36

14:00 Bobbie en Zora - The Locals 4 t/m 7 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 20
14:00 Cello4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

14:00 Krabat (meester van de zwarte molen) - Ulrike Quade Company/ 
Oorkaan

7 t/m 12 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 60 min. 18

14:00 Loenatik, te gek! - Regie: Johan Timmers 6 t/m 12 Theater Dakota (filmzaal) 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  
www.theaterdakota.nl

88 min. 14

14:00 Song4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend Miniboekje - o.l.v. Grafische Werkplaats 7 t/m 12 Grafische Werkplaats 070-3609387 of info@grafischewerkplaats.nl of  

www.grafischewerkplaats.nl
90 min. 19

14:00 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 8 t/m 12 jaar - o.l.v. Museum 
Meermanno

8 t/m 12 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  
www.meermanno.nl

120 min. 25

14:45 Busganga - Teatro Munganga 4 t/m 8 Haagse Markt (Langnekstr.) info@munganga.nl 30 min. 15
14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 13

15:00 In de wolken - Sprookjes enzo (BE) 1 t/m 3 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 19
15:00 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Leidschenveen 070-3537660 of leidschenveen@dobdenhaag.nl 50 min. 11
15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
85 min. 13

15:00 Papirus - Xirriquiteula Theatre (ES) 5 t/m 10 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 60 min. 23
15:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
15:30 Bass4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  

www.nme-foundation.nl
60 min. 18

15:30 Mier - Sanne Zweije/ Stip 4 t/m 7 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 22

15:30 Violin4Kids 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of 
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

17:00 Violin4You 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of info@nme-foundation.nl of  
www.nme-foundation.nl

60 min. 18

alles uitverkocht? welnee, met zoveel programmaonderdelen hebben we plek voor iedereen!  kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn. 
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W o e n s D a g  2 2  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 

Dance
7 t/m 9 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of 

www.nederlandsdanstheater.nl
150 min. 27

10:00 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Laakkwartier 070-3537570 of laakkwartier@dobdenhaag.nl 45 min. 12
10:00 Meer dan Beer - Tal en Thee (BE) 3 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
50 min. 27

10:00 Workshop beeldend De Beeldengalerij - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 18
10:00 Workshop beeldend Het Kinder Identiteits Archief - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 22

10:00 Workshop beeldend Miniboekje - o.l.v. Grafische Werkplaats 7 t/m 12 Grafische Werkplaats 070-3609387 of info@grafischewerkplaats.nl of  
www.grafischewerkplaats.nl

90 min. 19

10:15 Blok (Kloss) - Theater3 (SE) 3 t/m 6 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 35 min. 28
10:30 Museumbezoek met workshop Ik zie, ik zie, wat jij (niet) ziet! - o.l.v. 

Museum Beelden aan Zee
4 t/m 12 Museum Beelden aan Zee 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl 75 min. 26

10:30 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
11:00 De Wenteltoren - Knars 6 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 50 min. 30
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Kraak - Theatergroep Wie Walvis 4 t/m 12 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 45 min. 32
11:00 Meneer Mølsk - Etienne Borgers 5 t/m 10 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  

Reserveren is niet mogelijk. 
40 min. 32

11:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11:15 Gedonderdag - Theater Gnaffel/ De Firma Rieks Swarte 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 31

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater,  workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Blok (Kloss) - Theater3 (SE) 3 t/m 6 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 35 min. 28
12:00 Meer dan Beer - Tal en Thee (BE) 3 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of 

www.theaterdakota.nl
50 min. 27

12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Meneer Mølsk - o.l.v. Art-S-Cool 5 t/m 10 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl. Reserveren is niet 
mogelijk. 

90 min. 32

12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:00 Workshop Dans en maskers uit de wereld van Indiase sprookjes                

- o.l.v. Korzo/ India Dans Festival
7 t/m 11 Korzo reserveren: 070-3637540 of info@korzo.nl 60 min. 30

12:00 Workshop theater Ik ben niet bang - o.l.v. Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling De Wenteltoren - o.l.v. Art-S-Cool 6 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 30
13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 13

13:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Museumbezoek met workshop Kijk je achter de schermen - o.l.v. Haags 

Historisch Museum
6 t/m 12 Haags Historisch Museum 070-3123065 of educatie@haagshistorischmuseum.nl 120 min. 28

13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
13:00 Workshop animatie Stop Motion - o.l.v. Cinekid 4 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
60 min. 14

13:00 Workshop beeldend Affiche maken - o.l.v. Heden 4 t/m 12 Heden 070 346 5337 of lia@heden.nl of www.heden.nl 180 min. 28
13:00 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
13:00 Workshop hoorspel maken Prinsjesdag - o.l.v. Boekie Boekie &  

Jet Manhro
8 t/m 12 Panorama Mesdag info@panorama-mesdag.com 70 min. 31

13:30 Robin Hood - Het Laagland 8 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 75 min. 29
13:30 Workshop beeldend Japanse vliegers maken - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 36

13:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 
Dance

7 t/m 9 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of 
www.nederlandsdanstheater.nl

150 min. 27

14:00 De Wenteltoren - Knars 6 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 50 min. 30
14:00 Gedonderdag - Theater Gnaffel/ De Firma Rieks Swarte 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 31

14:00 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Segbroek 070-3535511 of segbroek@dobdenhaag.nl 50 min. 11
14:00 Meneer Mølsk - Etienne Borgers 5 t/m 10 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  

Reserveren is niet mogelijk. 
40 min. 32

14:00 Museumbezoek met workshop Maurits Muis - o.l.v. Mauritshuis 6 t/m 8 Mauritshuis educatie@mauritshuis.nl 90 min. 31
14:00 Museumbezoek met workshop Puzemuze, of op weg naar Rothko - o.l.v. 

Gemeentemuseum
6 t/m 10 Gemeentemuseum 070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of  

www.gemeentemuseum.nl
120 min. 24

14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:30 Presentatie Atelier NTjong en de kinderen uit het workshoptraject - 

Atelier NTjong
7 t/m 99 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
20 min. 15

14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 13

15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

85 min. 13

15:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
15:00 Workshop hoorspel maken Prinsjesdag - o.l.v. Boekie Boekie &  

Jet Manhro
8 t/m 12 Panorama Mesdag info@panorama-mesdag.com 70 min. 31

15:30 Presentatie Atelier NTjong en de kinderen uit het workshoptraject - 
Atelier NTjong

7 t/m 99 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

20 min. 15

16:00 Robin Hood - Het Laagland 8 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 75 min. 29

44 no dutch required    * = doorlopend programma
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D o n D e r D a g  2 3  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Meneer Mølsk - Etienne Borgers 5 t/m 10 Diamant Theater 070-3004810 (di & do) of info@diamanttheater.nl 40 min. 32
09:30 Blok (Kloss) - Theater3 (SE) 3 t/m 6 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 35 min. 28
09:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 

Dance
9 t/m 11 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of  

www.nederlandsdanstheater.nl
150 min. 27

10:00 Kamishibai voor kleuters - NTjong 4 t/m 7 Bibliotheek Wateringse Veld 070-3536363 of wateringseveld@dobdenhaag.nl 45 min. 33
10:00 Workshop beeldend De Beeldengalerij - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 18
10:00 Workshop beeldend Het Kinder Identiteits Archief - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 22

10:00 Workshop theater Vertel je verhaal - o.l.v. Atelier NTjong 6 t/m 8 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 360 min. 34
10:30 Museumbezoek met workshop Ik zie, ik zie, wat jij (niet) ziet! - o.l.v. 

Museum Beelden aan Zee
4 t/m 12 Museum Beelden aan Zee 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl 75 min. 26

10:30 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
11:00 Blok (Kloss) - Theater3 (SE) 3 t/m 6 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 35 min. 28
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Gedonderdag - Theater Gnaffel/ De Firma Rieks Swarte 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 31

11:00 Ik lees een tafel - Koeterwaals 5 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 34
11:00 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Ypenburg 070-3538611 of ypenburg@dobdenhaag.nl 50 min. 11
11:00 Meneer Mølsk - Etienne Borgers 5 t/m 10 Diamant Theater 070-3004810 (di & do) of info@diamanttheater.nl 40 min. 32
11:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11:30 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 5 t/m 7 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
5 t/m 7 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of www.

meermanno.nl
120 min. 25

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Meneer Mølsk - o.l.v. Art-S-Cool 5 t/m 10 Diamant Theater 070-3004810 (di & do) of info@diamanttheater.nl 90 min. 32
12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:00 Workshop theater Ik ben niet bang - o.l.v. Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling Ik lees een tafel - o.l.v. Art-S-Cool 5 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 34
13:00 De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween - Eric Borrias 7 t/m 12 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 60 min. 35
13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 13

13:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
13:00 Workshop beeldend Affiche maken - o.l.v. Heden 4 t/m 12 Heden 070 346 5337 of lia@heden.nl of www.heden.nl 180 min. 28
13:00 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
13:00 Workshop film Wat is film? - o.l.v. Elisa Mutsaers 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 14

13:30 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Leidschenveen 070-3537660 of leidschenveendobdenhaag.nl 45 min. 12
13:30 Workshop beeldend Japanse vliegers maken - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 36

13:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 
Dance

9 t/m 11 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of www.nederlandsdans-
theater.nl

150 min. 27

14:00 Gedonderdag - Theater Gnaffel/ De Firma Rieks Swarte 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of www.
theateraanhetspui.nl

60 min. 31

14:00 Ik lees een tafel - Koeterwaals 5 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 34
14:00 Museumbezoek met workshop Puzemuze, of op weg naar Rothko - o.l.v. 

Gemeentemuseum
6 t/m 10 Gemeentemuseum 070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of www.

gemeentemuseum.nl
120 min. 24

14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend Mini-boekjes vouwen - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 99 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 60 min. 35
14:00 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 8 t/m 12 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
8 t/m 12 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of www.

meermanno.nl
120 min. 25

14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 13

15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

85 min. 13

15:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
19:30 Een nacht op kamp met Mees Kees 8 t/m 10 KinderboekenMuseum 070-3339666 1 nacht 33

v r i j D a g  2 4  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:00 Workshop dans Theater Doe Dag - dans - o.l.v. Theaterschool Rabarber 10 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 70 min. 37
10:00 Workshop beeldend De Beeldengalerij - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 18
10:00 Workshop beeldend Het Kinder Identiteits Archief - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 22

10:00 Workshop theater Vertel je verhaal - o.l.v. Atelier NTjong 6 t/m 8 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  
www.theaterdakota.nl

360 min. 34

10:30 Workshop theater Theater Doe Dag - de vloer op - o.l.v. Theaterschool 
Rabarber

10 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 90 min. 37

11:00 De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween - Eric Borrias 7 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 35
11:00 De Kikkerprinses - Koekla 4 t/m 7 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 50 min. 37
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Kamishibai voor kleuters - NTjong 4 t/m 7 Paviljoen Kobus (Laakthea-

ter op locatie)
070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 33

11:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11.30 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 5 t/m 7 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
5 t/m 7 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  

www.meermanno.nl
120 min. 25

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Kraak - Theatergroep Wie Walvis 4 t/m 12 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 32
12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling De 100 jarige man die uit het 

raam klom en verdween - o.l.v. Art-S-Cool
7 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 35

12:30 Workshop theater Theater Doe Dag - soap acteren - o.l.v. Theaterschool 
Rabarber

10 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 90 min. 37

W o e n s D a g  2 2  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 

Dance
7 t/m 9 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of 

www.nederlandsdanstheater.nl
150 min. 27

10:00 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Laakkwartier 070-3537570 of laakkwartier@dobdenhaag.nl 45 min. 12
10:00 Meer dan Beer - Tal en Thee (BE) 3 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of  

www.theaterdakota.nl
50 min. 27

10:00 Workshop beeldend De Beeldengalerij - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 18
10:00 Workshop beeldend Het Kinder Identiteits Archief - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 22

10:00 Workshop beeldend Miniboekje - o.l.v. Grafische Werkplaats 7 t/m 12 Grafische Werkplaats 070-3609387 of info@grafischewerkplaats.nl of  
www.grafischewerkplaats.nl

90 min. 19

10:15 Blok (Kloss) - Theater3 (SE) 3 t/m 6 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 35 min. 28
10:30 Museumbezoek met workshop Ik zie, ik zie, wat jij (niet) ziet! - o.l.v. 

Museum Beelden aan Zee
4 t/m 12 Museum Beelden aan Zee 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl 75 min. 26

10:30 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
11:00 De Wenteltoren - Knars 6 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 50 min. 30
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Kraak - Theatergroep Wie Walvis 4 t/m 12 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 45 min. 32
11:00 Meneer Mølsk - Etienne Borgers 5 t/m 10 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  

Reserveren is niet mogelijk. 
40 min. 32

11:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
11:15 Gedonderdag - Theater Gnaffel/ De Firma Rieks Swarte 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 31

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater,  workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Blok (Kloss) - Theater3 (SE) 3 t/m 6 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 35 min. 28
12:00 Meer dan Beer - Tal en Thee (BE) 3 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of 

www.theaterdakota.nl
50 min. 27

12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Meneer Mølsk - o.l.v. Art-S-Cool 5 t/m 10 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl. Reserveren is niet 
mogelijk. 

90 min. 32

12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:00 Workshop Dans en maskers uit de wereld van Indiase sprookjes                

- o.l.v. Korzo/ India Dans Festival
7 t/m 11 Korzo reserveren: 070-3637540 of info@korzo.nl 60 min. 30

12:00 Workshop theater Ik ben niet bang - o.l.v. Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling De Wenteltoren - o.l.v. Art-S-Cool 6 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 30
13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 13

13:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Museumbezoek met workshop Kijk je achter de schermen - o.l.v. Haags 

Historisch Museum
6 t/m 12 Haags Historisch Museum 070-3123065 of educatie@haagshistorischmuseum.nl 120 min. 28

13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
13:00 Workshop animatie Stop Motion - o.l.v. Cinekid 4 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
60 min. 14

13:00 Workshop beeldend Affiche maken - o.l.v. Heden 4 t/m 12 Heden 070 346 5337 of lia@heden.nl of www.heden.nl 180 min. 28
13:00 Workshop beeldend Knutselen met zeedieren - o.l.v. Muzee 4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 of p.demper@muzee.nl of www.muzee.nl 90 min. 27
13:00 Workshop hoorspel maken Prinsjesdag - o.l.v. Boekie Boekie &  

Jet Manhro
8 t/m 12 Panorama Mesdag info@panorama-mesdag.com 70 min. 31

13:30 Robin Hood - Het Laagland 8 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 75 min. 29
13:30 Workshop beeldend Japanse vliegers maken - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 

groenstrook bij Museon)
070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 36

13:30 Workshop dans DansTour - o.l.v. Nederlands Dans Theater & Holland 
Dance

7 t/m 9 Nederlands Dans Theater 070-8800144 of movein@ndt.nl of 
www.nederlandsdanstheater.nl

150 min. 27

14:00 De Wenteltoren - Knars 6 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 50 min. 30
14:00 Gedonderdag - Theater Gnaffel/ De Firma Rieks Swarte 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 31

14:00 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Segbroek 070-3535511 of segbroek@dobdenhaag.nl 50 min. 11
14:00 Meneer Mølsk - Etienne Borgers 5 t/m 10 theater De Vaillant kaarten: kassa of www.devaillant.nl.  

Reserveren is niet mogelijk. 
40 min. 32

14:00 Museumbezoek met workshop Maurits Muis - o.l.v. Mauritshuis 6 t/m 8 Mauritshuis educatie@mauritshuis.nl 90 min. 31
14:00 Museumbezoek met workshop Puzemuze, of op weg naar Rothko - o.l.v. 

Gemeentemuseum
6 t/m 10 Gemeentemuseum 070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of  

www.gemeentemuseum.nl
120 min. 24

14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:30 Presentatie Atelier NTjong en de kinderen uit het workshoptraject - 

Atelier NTjong
7 t/m 99 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
20 min. 15

14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 13

15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

85 min. 13

15:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
15:00 Workshop hoorspel maken Prinsjesdag - o.l.v. Boekie Boekie &  

Jet Manhro
8 t/m 12 Panorama Mesdag info@panorama-mesdag.com 70 min. 31

15:30 Presentatie Atelier NTjong en de kinderen uit het workshoptraject - 
Atelier NTjong

7 t/m 99 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

20 min. 15

16:00 Robin Hood - Het Laagland 8 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 75 min. 29

alles uitverkocht? welnee, met zoveel programmaonderdelen hebben we plek voor iedereen!  kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn. 
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13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 13

13:00 Mijn Vader - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 6 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Museumbezoek met workshop Gevangenpoortgriezel - o.l.v. Gevangen-

poort
8 t/m 12 Museum de Gevangenpoort 070-3123065 of educate@gevangenpoort.nl 120 min. 26

13:00 Plaag Graag - Theaterschool Rabarber 4 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 16
13:00 Workshop animatie Stop Motion - o.l.v. Cinekid 4 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
60 min. 14

13:00 Workshop beeldend Affiche maken - o.l.v. Heden 4 t/m 12 Heden 070 346 5337 of lia@heden.nl of www.heden.nl 180 min. 28
13:20 Workshop beeldend bij de voorstelling Kraak - o.l.v. Art-S-Cool 4 t/m 12 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 33
13:30 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Transvaalkwar-

tier
070-3537851 of transvaalkwartier@dobdenhaag.nl 45 min. 12

13:30 Workshop beeldend Japanse vliegers maken - o.l.v. Stroom 9 t/m 12 Scaffold (kunstwerk op 
groenstrook bij Museon)

070-3658985 of info@stroom.nl 120 min. 36

14:00 Workshop theater Theater Doe Dag - camera acteren - o.l.v. Theater-
school Rabarber

10 t/m 12 Theaterschool Rababer 070-3450996 of www.rabarber.net 90 min. 37

14:00 De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween - Eric Borrias 7 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 35
14:00 De Gebroeders Kist - Oorkaan / Percossa 4 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 36

14:00 Kamishibai voor kleuters - NTjong 4 t/m 7 Paviljoen Kobus (Laakthea-
ter op locatie)

070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 33

14:00 Museumbezoek met workshop Puzemuze, of op weg naar Rothko - o.l.v. 
Gemeentemuseum

6 t/m 10 Gemeentemuseum 070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of  
www.gemeentemuseum.nl

120 min. 24

14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend Papier maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 99 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 60 min. 10
14:00 Workshop beeldend Vogeltatoeage maken 8 t/m 12 jaar - o.l.v. Museum 

Meermanno
8 t/m 12 Meermanno 070-3462700 of dijkstra@meermanno.nl of  

www.meermanno.nl
120 min. 25

14:00 Workshop camera acteren theater Doe Dag - camera acteren - o.l.v. 
Theaterschool Rabarber

10 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 90 min. 37

14:15 Jungle Book - Opus One 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of
www.theaterdakota.nl

70 min. 36

14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 13

15:00 Kraak - Theatergroep Wie Walvis 4 t/m 12 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 32

15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

85 min. 13

15:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
16:00 De Gebroeders Kist - Oorkaan / Percossa 4 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
60 min. 36

16:30 Jungle Book - Opus One 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of kassa@theaterdakota.nl of 
www.theaterdakota.nl

70 min. 36

Z a t e r D a g  2 5  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
10:00 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Scheveningen 070-3538620 of scheveningen@dobdenhaag.nl 50 min. 11
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Mavis Sparkle - M6 Theatre Company (UK) Engelstalig! 5 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 38
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

11:00 PARADIO - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling Mavis Sparkle - o.l.v. Art-S-Cool 5 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 38
13:00 Kish-Kush - Teatrodistinto (IT) 4 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
50 min. 39

13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 13

13:00 PARADIO - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
13:00 Workshop animatie Stop Motion - o.l.v. Cinekid 4 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
60 min. 14

13:30 Eendagsvlieg - Theatercollectief Zonder Mouwen 5 t/m 7 Bibliotheek Loosduinen 070-3537740 of loosduinen@dobdenhaag.nl 45 min. 12
14:00 Kaauwbooj - Krokusfestival/ Theatercompagnie DefDef (BE) 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
40 min. 38

14:00 Mavis Sparkle - M6 Theatre Company (UK) Engelstalig! 5 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 38
14:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend Schriftjes maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 99 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 60 min. 15
14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 13

15:00 PARADIO - Theater aan het Spui met Thomas, Sacha en Jos 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 30 min. 17
15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
85 min. 13

15:30 Kish-Kush - Teatrodistinto (IT) 4 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 39

16:00 Workshop beeldend Electric Daddy - o.l.v. La Cruz & Helweg 4 t/m 99 Atrium Den Haag via het Spui: 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl 60 min. 17
16:00 Kaauwbooj - Krokusfestival/ Theatercompagnie DefDef (BE) 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
40 min. 38
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alles uitverkocht? welnee, met zoveel programmaonderdelen hebben we plek voor iedereen!  kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn. 

* Logies en ontbijt zijn gratis voor 2 kinderen onder de 16 jaar die op de kamer van hun ouders of grootouders 
 verblijven. De 50% korting op de 2e kamer is van toepassing op het best beschikbare onbeperkte tarief op 
 het moment van reserveren. Deze aanbieding is op basis van beschikbaarheid en het hele jaar geldig. 
 Informeer bij aankomst in het hotel of uitchecken tot 17.00 uur op zondag mogelijk is. 

Met Family&Novotel zijn logies en ontbijt gratis voor twee kinderen onder de 16 jaar,
die op de hotelkamer van hun ouders of grootouders verblijven. Bovendien een cadeautje 
bij aankomst, faciliteiten voor baby’s en peuters, een kids corner, gezonde maaltijden, 
50%* korting op een 2e kamer en op zondag kunt u uitchecken tot 17.00 uur. De meeste 
hotels hebben een tuin met zwembad.

Informatie en reserveren: Novotel.com

WORD LID VAN ONS INTERNATIONALE
LOYALTY PROGRAMMA

VIA ACCORHOTELS.COM

KINDEREN VERBLIJVEN GRATIS 
BIJ NOVOTEL
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Z o n D a g  2 6  o k t o B e r
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
11:00-17:00* TAPAZOO: workshops, eten & drinken 3 t/m 12 Theater aan het Spui is niet nodig. n.v.t. 7
11:00 Kaauwbooj - Krokusfestival/ Theatercompagnie DefDef (BE) 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 

www.theateraanhetspui.nl
40 min. 38

11:00 Kish-Kush - Teatrodistinto (IT) 4 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of 
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 39

11:00 Koffieconcert? Limonadeconcert! - Koninklijk Conservatorium 4 t/m 12 Dr Anton Philipszaal kassa of www.philipszaal.nl 60 min. 39
11:00 Mavis Sparkle - M6 Theatre Company (UK) Engelstalig! 5 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 38
11:00 Pim & Pom: Het grote avontuur - Regie: Gioia Smid 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
70 min. 14

12:00-16:00* ANIMAL ALLÉE: straattheater, workshops & mini-voorstellingen 2 t/m 99 Animal Allée is niet nodig. n.v.t. 9
12:20 Workshop beeldend bij de voorstelling Mavis Sparkle - o.l.v. Art-S-Cool 5 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 38
12:45 Kaauwbooj - Krokusfestival/ Theatercompagnie DefDef (BE) 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
40 min. 38

13:00 Lang & Gelukkig - Regie: Pieter Kramer 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 13

13:00 Workshop animatie Stop Motion - o.l.v. Cinekid 4 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

60 min. 14

14:00 Kish-Kush - Teatrodistinto (IT) 4 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  
www.theateraanhetspui.nl

50 min. 39

14:00 Mavis Sparkle - M6 Theatre Company (UK) Engelstalig! 5 t/m 10 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 38
14:00 Workshop beeldend Mini-boekjes vouwen - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 99 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 60 min. 35
14:30 Kaauwbooj - Krokusfestival/ Theatercompagnie DefDef (BE) 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of kassa@theateraanhetspui.nl of  

www.theateraanhetspui.nl
40 min. 38

14:30 Lucy ♥ Ringo* - NTjong 10 t/m 12 Bibliotheek Centrum 070-3534420 of jeugdcb@dobdenhaag.nl 50 min. 11
14:45 Johan en de Verenkoning - Regie: Esben Toft Jacobsen 6 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 13

15:00 Madelief: Krassen in het tafelblad - Regie: Ineke Houtman 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag kaarten: www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

85 min. 13

15:30 De man die zijn knopen verloor (l'home que perdía els botons) - Circ 
Panic (ES)

4 t/m 99 Atrium Den Haag is niet nodig. 40 min. 40



  

Belangrijk
• Houd goed de leeftijden in de gaten. Te jonge 

kinderen kunnen wij niet toelaten. 

• Kinderen die een voorstelling bezoeken graag 

onder begeleiding van een volwassene, die ook een 

kaartje koopt.

Reserveren
• Reserveer tijdig! Het aantal plaatsen is vaak 

beperkt, zeker bij de workshops. 

• Een plaats bij een voorstelling betekent niet 

automatisch dat uw kind ook aan een bijbehorende 

workshop mee kan doen.

• Gereserveerd en toch verhinderd? Bel dan even af, 

dan kunnen anderen die op de wachtlijst staan 

gebruik maken van de plaatsen.

• Is uw favoriete voorstelling of workshop 

uitverkocht? Vraag bij de kassa of ze u op de 

wachtlijst willen zetten en contact met u opnemen 

als er een reservering wordt afgebeld. U kunt ook 

de gok wagen en naar het theater gaan. Vaak is er 

nog wel iemand die per ongeluk vergeten is om af 

te bellen. Zorg ervoor dat u een plan B achter de 

hand heeft. 

• Ooievaarspashouders krijgen 50% korting op alle 

voorstellingen en workshops.

Informatie
• Programmawijzigingen of programmaonderdelen 

uitverkocht? Kijk voor de laatste informatie: 

WWW.DEBETOVERING.NL 

•  Like ons op facebook en volg ons op twitter via 

@De_Betovering. Blijf op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes!

• Deze programmakrant is met zorg samengesteld 

maar toch: wijzigingen zijn mogelijk.

• De organisatie is niet verantwoordelijk en/of 

aansprakelijk voor uit de aangeboden activiteiten 

voortvloeiende gevolgen.

Trek? 
Bij de meeste locaties is er gelegenheid om eten of 

drinken te kopen. In het Festivalcentrum in Theater 

aan het Spui is het menu helemaal toegespitst op 

het Festival. 

aLgeMene inForMatie
Buiten de deur kan je ook terecht voor 

Betoverende menu’s bij Little V op het Rabbijn 

Maarsenplein en bij de Boterwaag op de Grote 

Markt.

Logeren?
Voor de kinderen en hun ouders die niet in Den 

Haag of omgeving wonen, maar het festival wel 

bezoeken, kunnen we de volgende logeer-

adresen van harte aanbevelen, allebei op 

loopafstand van een groot deel van de 

festivallocaties en met een speciale Betovering of 

herfstvakantie-korting.

- King Kool City Hostel www.kingkool.nl

- Novotel City Centre www.novotel.com

Organisatie
• Festival De Betovering wordt georganiseerd 

door Stichting De Betovering.

• Suzanne Verboeket (directeur), Chantal Hompe 

en Sarah de Bruijn (all-round medewerkers), 

Rianne Valstar (project-assistent) Dieke van der 

Spek (publiciteit), Gosling Cools (website), Irene 

Bakker, Yvonne Verboeket en Joline Valstar 

(redactie brochure)

• Stichting De Betovering, Van Limburg 

Stirumstraat 41, 2515 PA Den Haag

• telefoon: 070-3642202 (niet voor reserveringen)

• e-mail: info@debetovering.nl (niet voor 

reserveringen)

De Betovering bedankt
• alle vrijwilligers 

• de medewerkers van de theaters, musea en 

andere locaties, gezelschappen en 

workshopdocenten

• en iedereen die op wat voor manier dan ook 

meehelpt om het festival tot een succes te 

maken!

Bestuur
• Ton van de Langkruis (voorzitter) 

• Karin Lucet (secretaris)

• Jan Helderman (penningmeester)

Festival De Betovering 2014 is mogelijk 
gemaakt door financiële steun van
• Gemeente Den Haag 

• Fonds Podiumkunsten

• VSBfonds 

• Fonds 1818 

• SNS REAAL Fonds

• Ondernemersvereniging Grote Marktstraat

• DAK kindercentra

• Novotel Den Haag City Centre

• Shell Nederland

• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

• Stichting Boschuysen

• Prins Bernhard Cultuur Fonds

• Ondernemersvereniging Rabbijn Maarsenplein

• Stichting Evenementen Grote Markt

• Stichting Marketing Haagse Binnenstad

• alle deelnemende locaties

Grafisch ontwerp  
Eindeloos, grafisch ontwerpen en illustreren

TAPAZOO


