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Festival De Betovering: tien dagen lang de leukste herfstvakantie van Nederland!  

Van 14 t/m 23 oktober op vijftig locaties in Den Haag.  

Tijdens de herfstvakantie barst het feest weer los in Den Haag met Festival De Betovering. Kinderen van 
2 t/m 12 jaar kunnen tien dagen lang genieten van al het moois dat dit festival te bieden heeft. Lachen of 
verrast worden bij een toneel- of dansvoorstelling, zelf de uitdaging aangaan en meedoen aan leuke 
workshops, een hele nacht doorbrengen in het museum en nog veel meer!  

De Betovering is hét internationale kunstfestival voor de jeugd in de herfstvakantie in Den Haag en trok 
vorig jaar een recordaantal van bijna 23.000 bezoekers.  

Drie keer festivalcentrum 

En er zijn dit jaar maar liefst drie festivalcentra. Hier wordt naar hartenlust doorlopend gebouwd, 
verzonnen en gemaakt.  Met de mobieltjes uit, en de fantasie aan. Voor de kinderen die er ook van  
dromen om voor altijd op vakantie te zijn: ze gaan hun eigen campings beginnen, bouwen zelf de  
tenten, bepalen de campingregels en maken erbij wat ze nodig denken te hebben.   

Een greep uit het programma  

Het festival heeft maar liefst 450 nationale en internationale voorstellingen en workshops in grote zalen, 
wijktheaters, musea, bibliotheken en op straat.  

Tijdens de Betovering zie je, behalve uit Nederland en België, ook voorstellingen van verder weg die voor 
het eerst naar Nederland komen. Zo kan het Nederlandse publiek voor de eerste keer genieten van de 
multimediale voorstellingen Vlinders van de Italiaanse Compagnia TPO. Of van Aan het einde van alles 
van Make Mend and Do uit Engeland, een uiterst klimaatvriendelijke voorstelling, waarbij de acteurs zelf 
op de fiets stroom opwekken voor de voorstelling. Het figurentheater Speel van de Franse Compagnie La 
Boîte à Sel  is een feest voor de allerkleinsten en Teatro Distinto uit Italië toont hun nieuwe voorstelling 
Huiswaarts. Poppentheater Lutkovno Gledalisce Maribor komt zelfs helemaal uit Slowakije om te spelen 
tijdens de Betovering.  

Natuurlijk is er ook genoeg moois van eigen bodem te zien, in verschillende disciplines. Voor de 
liefhebbers van dans zijn onder andere te zien: Maas Theater en Dans met de voorstelling Foutje en Hip 
Hop Hoera van Frontaal in co-productie met Don’t hit mama. Er is muziek van muzikaal talent Karsu, 
kindercabaret van HUT en poppentheater van onder meer Het Houten Huis en Theater Gnaffel.  

Het festival opent op vrijdag 14 oktober met de spectaculaire acrobatiekvoorstelling InTarsi van het 
Spaanse circustheatergezelschap Compania de Circo Eia. 

 Zin om zelf aan de slag te gaan?  

Doe mee met een van de vele workshops. Leef je uit op de dansvloer bij de Dans Academy, ga zelf het 
toneel op bij RABARBER, ontdek bij Museum Beelden aan Zee of jij een echte Picasso bent, maak een 
selfie in linoleum bij de Grafische Werkplaats of ontdek alles over film bij het Filmatelier.   



Over De Betovering  

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in 
zo’n 50 culturele instellingen in en rond Den Haag. Dit festival vindt plaats tijdens de herfstvakantie en 
duurt tien dagen. Het festivalprogramma bestaat uit voorstellingen en workshops en wordt bezocht door 
kinderen (& hun ouders) van binnen en buiten de stad.  

Kijk op www.debetovering.nl voor het complete programma (vanaf half september online), 
reserveringen en toegangsprijzen. De meeste voorstellingen en workshops kosten €6,00.  

Festival De Betovering  
Voor: iedereen van 2 t/m 12 jaar  
Waar: in zo’n 50 culturele instellingen in en rond Den Haag  
Wanneer: vrijdag 14 t/m zondag 23 oktober 2016 (herfstvakantie)  
Programma/reserveren: vanaf half september via www.debetovering.nl  

-----------------------  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Beeldmateriaal & meer informatie via Eline Mijnster / 06-
49721210 / publiciteit@debetovering.nl 

NB HR beeldmateriaal kunt u ook zelf dowloaden door te klikken op de downloadlink, en vervolgens de 
afbeelding op te slaan via: http://www.debetovering.nl/pers-foto-s/foto-s-highres  
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