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Kom met HTM naar de Betovering, 

plan je reis op www.htm.nl. 

Kinderen t/m 3 jaar reizen gratis. 

Kinderen van 4 t/m 11 reizen met 35% 

korting op een persoonlijke 
OV-chipkaart.
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De leukste herfstvakantie van 
Nederland! 
In de herfstvakantie barst het feest met Festival De Betovering 
weer los in Den Haag. Kinderen van 2 t/m 12 jaar kunnen tien 
dagen lang genieten van al het moois dat kunstenaars en 
theatermakers, uit binnen- en buitenland,  gemaakt hebben én 
gaan zelf aan de slag. De Betovering is hét internationale kunst-
festival voor de jeugd met ruim 21.000 bezoekers.

Vervoer(ing)
Leren lezen en rekenen is belangrijk om vooruit te komen en 
daarbij is het goed om te weten in welke richting je vooruit wil 
gaan. Om dát uit te vinden is het belangrijk dat je goed om je 
heen kijkt, verder dan de horizon die je nu ziet. Dat je droomt, 
fantaseert en open staat. En dat je met anderen samenwerkt,  
dingen uitprobeert, ontdekt wat jij mooi, goed en waar vindt. 
Wat je goed kan en waar je blij van wordt.   

De Betovering staat aankomende editie in het teken van vervoer 
en vervoering. Ga op reis in je verbeelding en laat je ontroeren 
door de verhalen, beelden en belevenissen. Kunst laat je zien 
dat niks te gek is, dat je niet alleen bent, dat je het ook anders 
kan bekijken, hoe anders dingen kunnen zijn, en dat álles kan. 
Alles is, voordat het gemaakt is, eerst verzonnen, gefantaseerd 
en gedroomd.  Jij mag dat ook gaan ontdekken tijdens deze 
herfstvakantie.

Dus zet je blik op oneindig, kijk voorbij de horizon en laat je 
meevoeren in de magische wereld die de Betovering is.

Ik wens je, namens het hele team, tien heerlijke dagen toe! 
Suzanne Verboeket

 locatie Adres
1 Atrium Den Haag Spui 70
2 Bibliotheek Centrum Spui 68
3 Bibliotheek Escamp Leyweg 811
4 Bibliotheek Haagse Hout Theresiastraat 195
5 Bibliotheek Laakkwartier Linnaeusstraat 2
6 Bibliotheek Leidschenveen Emmy Belinfantedreef 7
7 Bibliotheek Loosduinen Loosduinse Hoofdstraat 555
8 Bibliotheek Nieuw Waldeck Rossinilaan 141
9 Bibliotheek Scheveningen Scheveningseweg 333
10 Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 353
11 Bibliotheek Transvaalkwartier Hobbemaplein 30
12 Bibliotheek Wateringse Veld Laan van Wateringse Veld 468
13 Bibliotheek Ypenburg Schrabber 8
14 De Nieuwe Regentes Weimarstraat 63
15 DiamantTheater Diamanthorst 183

Festivalcentrum binnen Theater aan het Spui (44), Atrium (1), Filmhuis (17)
17 Filmhuis Den Haag Spui 191
18 Gemeentemuseum Den Haag Stadhouderslaan 41
19 Grafische Werkplaats Prinsegracht 16
20 Grote Markt(straat) Grote Marktstraat 
21 Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 7
22 Heden Denneweg 14A
23 Humanity House Prinsegracht 8
24 Kinderboekenmuseum Prins Willem-Alexanderhof 5
25 Koninklijk Conservatorium Juliana van Stolberglaan 1

 locatie Adres
26 Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3
27 Kooman's Poppentheater Frankenstraat 66 
28 Koorenhuis Prinsegracht 27
29 Korzo Prinsestraat 42
30 Laaktheater Ferrandweg 4t
31 Madurodam George Maduroplein 1
32 Mauritshuis Plein 29
33 Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1
34 Museum de Gevangenpoort Buitenhof 33
35 Museum Meermanno Prinsessegracht 30
36 Muzee Scheveningen Neptunusstraat 90 /92
37 Muziekacademie Den Haag Raamweg 36
38 Nationaal Archief Prins Willem-Alexanderhof 20
39 Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60
40 New Dance Center Binckhorstlaan 135
41 Nieuwe kerk Spuiplein 150
42 Panorama Mesdag Zeestraat 65
43 Paviljoen Kobus Trekweg 121
44 Theater aan het Spui Spui 187
45 Theater Dakota Zuidlarenstraat 57
46 theater De Vaillant Hobbemastraat 120
47 Theater Ludens Burgemeester Feithplein 95 - Voorburg
48 Theaterschool Rabarber Bilderdijkstraat 35
49 V&D Grote Marktstraat 50
50 Zuiderstrandtheater Kranenburgweg 211 
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FESTIVALCENTRUM

voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen4

HIP HIP HIP! CABINE (1 GROENTJE)

In de kleine, intieme Hip Hip Hip! Cabine ver-

welkomt een actrice je voor enkele minuten 

wonderlijk theater. Dit kleine oord van rust 

sluit je voor eventjes af van de festivaldrukte 

en laat je vervoeren door een poëtisch ver-

haal naar keuze. 

TELEPOORT 1 (1 GROENTJE)

Ga op reis zonder te bewegen. Ervaar het om 

even ergens anders te zijn. Teleporteer jezelf 

naar een andere plek, door één van onze 

zelfgemaakte virtual reality-brillen op te 

zetten!

ZA 17 OKT | ZO 18 OKT | ZA 24 OKT 

doorlopend van 12.00 tot 17.00 uur

MA 19 OKT T/M VR 23 OKT 

doorlopend van 11.00 tot 17.00 uur

ZO 25 OKT doorlopend van 12.00 tot 15.15 uur 

(om 15.15 uur gaan we naar de slotvoorstelling in 

het Atrium)

KAARTEN: de activiteiten zijn GRATIS OF betaal 

je MET ‘GROENTJES’ (muntjes à € 2,00) die je ter 

plekke kunt kopen bij de festival balie, reserveren 

is niet nodig. 

Let op: voor iedere leeftijd is wel iets te doen, 

maar soms moet je je (klein)kind misschien een 

handje helpen. Kom je met een grote groep? Meld 

dit dan alsjeblieft minimaal twee dagen van te 

voren via balie@debetovering.nl of 070-3642202 

en/of zorg ervoor dat je een alternatief plan achter 

de hand hebt, want op sommige momenten is het 

best druk. Kunstwerken mogen mee naar huis 

genomen worden, maar we vinden het nog leuker 

als je ze een paar dagen laat staan. Zondag de 

25e kun je ze tot 17.00 uur komen ophalen.

DREAM EXPRESS (3 GROENTJES)

De Dream Express staat door het hele 

Theater in het Spui. In deze trein zijn diverse 

workshops en activiteiten te volgen. 

Bouw mee aan onze droomtrein door je 

eigen wagonnetje te maken en te versieren!

DREAM MOBIEL (3 GROENTJES)

Kies uit de verschillende vormen en maak je 

eigen fantasievoertuig! Bijvoorbeeld om mee 

naar de Drive-in bioscoop in het Filmhuis te 

gaan.

DREAM FABRIEK (3 GROENTJES)

Bedenk je eigen voertuig, laat deze uitteke-

nen en uitzagen en maak ‘m dan zelf af. 

5

We gaan op weg. In onze verbeelding én in het echt! Met zelfgemaakte 
vervoersmiddelen in alle soorten en maten: een Dream Express, 
stuiterende raketten, treinen die onder water kunnen en luchtfietsen. 
Binnen in Theater aan het Spui, in de Drive-in bioscoop in het Filmhuis, 
buiten op straat en in het stadhuis. De Dream Express stopt ook in 
Theater Dakota en de Koninklijke Schouwburg heeft nu een festival_

centrum. Dus kom, stap in en ga mee op reis.

THEATER AAN HET SPUI 
(3 T/M 12 JAAR)   
Spui 187

ZA 17 OKT | ZO 18 OKT | ZA 24 OKT

doorlopend tussen 12.00 en 17.00 uur

MA 19 OKT T/M VR 23 OKT 

doorlopend tussen 11.00 en 17.00 uur

De Dream Express stopt ook in Theater 

Dakota. Een wagonnetje kost € 6,00 

(ter plekke aan de balie). 

Dus ga naar Dakota en bouw mee!

DREAM EXPRESS IN DAKOTA  
(3 T/M 12 JAAR)    
Zuidlarenstraat 57

WO 21 OKT T/M VR 23 OKT

doorlopend tussen 11.00 en 17.00 uur.

In de Koninklijke Schouwburg is er ook een 

doorlopend programma. In Studio Schaap 

kun je onder begeleiding van NTjong o.a. 

mee knutselen aan de schaapskudde 

(zie pag. 33).

STUDIO SCHAAP
IN DE SCHOUWBURG
(3 T/M 12 JAAR)    
Korte Voorhout 3

TELEPOORT 2 (8 GROENTJES)

Bouw met karton en lenzen je eigen, echte 

virtual reality-bril en decoreer ‘m zoals jij 

wilt. Met behulp van de telefoon van je ouders 

kan je jezelf vervolgens teleporteren naar de 

Noordpool, planeet Mars en nog veel meer 

andere plekken, zonder te bewegen! Na 

afloop neem je je Telepoort mee naar huis.

DAK KINDERCENTRA ‘TE LAND, TER 
ZEE EN IN DE LUCHT’ (GRATIS)

Laat je fantasie gaan en maak allerlei vlie-

gensvlugge, vrolijke en fantasievolle voertui-

gen. De eerste drie dagen staan in het teken 

van snelheidsduivels, de drie dagen daarna 

gaan we aan de slag met waterwonderen en 

we sluiten de week af met vreemde vliegen-

de objecten.

WEGISWAND (1 GROENTJE)

Bedenk, teken en kleur je eigen voertuig. Dit 

doe je op zelfklevend vinyl. Je maakt dus je 

eigen sticker. Deze kan je meenemen of je 

kan ‘m plakken in de vervoerende wand-

schildering die alle losse stickers tezamen 

gaan vormen.

JOIN THE FIETS BAND! (3 GROENTJES)

Op het pleintje staat een groot beeld van een 

paard en wagen, uit de tijd dat er nog geen 

fietsen waren ....helemaal bekleed met fiets-

banden. Nederland is een fietsland bij uit-

stek. Er gaan zelfs geruchten dat er meer 

fietsen zijn dan mensen. Dat betekent ook 

dat er veel fietsafval is. Wij dagen jou uit een 

oplossing te bedenken voor het fietsafval-

probleem en om te laten zien hoe dat zou 

kunnen. Leef je fantasie uit en maak een 

eigen kunstwerk van fietsbanden en 

fietsonderdelen.

DREAM 

 EXPRESS
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FESTIVALCENTRUM

voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen6

Na groot succes vorig jaar zetten we de 

straattheaterprogrammering voort. Van 

zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober, dage-

lijks tussen 12.00 en 16.00 uur, kan je je op 

de Grote Marktstraat laten verrassen door 

verschillende acts, soms hilarisch, soms 

ontroerend. 

DE LAY 
ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT

Kaarten: een rit is gratis en reserveren is niet nodig.

Starttijden: 12.00, 13.00, 14.00 & 15.00 uur

Vertrek: De Lay vertrekt dagelijks vanaf 

Theater aan het Spui, naar het Atrium, de Grote 

Marktstraat (ter hoogte van de V&D) en eindigt op 

de Grote Markt. Daar kan je naar de Boterwaag 

om zelf je bio-pannenkoek te betoveren (€ 4,50). 

Op alle haltes kan je in- of uitstappen!

 

De Lay is de allereerste 100% puur ecolo-

gisch, biologisch en natuurlijk verantwoorde 

busmaatschappij ter wereld en maakt dan 

ook nog eens geen gebruik van meststoffen, 

drijfgassen en kernafval! En u, beste passa-

gier, bent welkom! Het principe is simpel: 

vrouwen, kinderen en luie mensen mogen 

zitten, de rest volgt de instructies van het 

enthousiaste boorpersoneel van De Lay, een 

busje gemaakt volgens het ‘flintstones’ 

principe.

DRIVE-IN BIOSCOOP 
ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT 

doorlopend van 12.00 uur tot 16.30 uur

Kaarten: toegang gratis, reserveren is niet nodig. 

Ooit dat trappetje gezien in Theater aan het 

Spui dat naar het Filmhuis gaat? Die grote 

glazen ruit? Wij noemen dat het ‘Aquarium’. 

Tussen 12.00 uur en 16.30 uur kan je hier 

met je zelf gebouwde voertuig of wagonnetje 

naar de Drive-in bioscoop waar een selectie 

korte films vertoond wordt. 

FESTIVALRESTAURANT
ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT van 17:00 tot 18:30 uur

Reserveren: 070-3648763 

(vermeld bij het reserveren duidelijk dat het om 

het Festivalrestaurant van de Betovering gaat). 

Een maaltijd kost € 6,00 voor kinderen en € 10,00 

voor volwassenen. 

Aan tafel met de Betovering crew en de 

gezelschappen? Dat kan, vanaf 17.00 uur in 

ons eigen Festivalrestaurant in het Filmhuis. 

Kom en eet gezellig een gezond hapje met 

ons mee!

HET LUKT ME VAST! (I THINK I CAN) 
TERRAPIN (AU)
MA 19 OKT T/M VR 23 OKT  

doorlopend van 10.00 tot 13.00 uur & 14.00 tot 

17.00 uur

Kaarten: een kaartje om mee te doen kost 

€ 6,00 en is geldig voor één ouder/begeleider met 

maximaal vier kinderen.  Reserveren via: 

atrium@denhaag.nl. Kijken is gratis. Reserveren 

voor het kijken is dus niet nodig.

“Wie of wat zou je vandaag willen zijn?” Dat 

is de vraag die dit kunstwerk van minuscuul 

poppenspel, een grootse modelspoorbaan, 

live video en actieve publieksparticipatie, 

vandaag aan je stelt. Je kunt altijd langsko-

men om te kijken naar wat er gebeurt in 

deze wereld. Dat is gratis. Leuker wordt het 

nog als je ook mee gaat doen. Koop een 

kaartje en word zelf, in de vorm van een heel 

klein poppetje, een tijdelijke inwoner van 

deze speelse optimistische wereld. De deel-

nemers gaan met elkaar en met de poppen-

spelers gezamenlijk verhalen vertellen. Dat 

duurt ongeveer 10 minuten. Eerst maak je 

een carrière test op de bijbehorende iPads. 

De test berekent je persoonlijkheid en laat je 

vervolgens kiezen uit een aantal poppetjes 

die fantastisch bij jou passen en dan begint 

het verhalen vertellen. 

MURIKAMIFICATION 
MA 19 OKT T/M VR 23 OKT (30 min.) 

Kaarten: 1 groentje (te koop ter plekke en bij de 

festivalbalie in Theater aan het Spui), reserveren 

is niet nodig.

Starttijden: 12.15, 13.45 & 15.15 uur

Vertrek: vanaf het centrale punt op de Grote 

Markstraat (ter hoogte van de V&D) 

Ze raasden door de metrostations van 

Montréal, stuntten op de straatjes van Zweden, 

en haalden capriolen uit op bankjes, hekken en 

containers in Cairo. Voor Hagenaar Erik Kaiel 

en zijn dansers is geen steeg te smal, geen 

helling te steil, en geen muur te hoog. In 2013 

zetten Erik en zijn dansers het Haagse cen-

trum volledig naar hun hand en lieten ze het 

publiek en de toevallige voorbijgangers in vro-

lijke verwarring achter. Dit jaar maakt Erik 

Kaiel op speciaal verzoek van de Betovering 

een nieuwe versie in de Grote Marktstraat.

URBAN SAFARI 
ZA 24 OKT & ZO 25 OKT (30 min.) 

Kaarten: 1 groentje (te koop ter plekke en bij de 

festivalbalie in Theater aan het Spui), reserveren 

is niet nodig.

Starttijden: 12.00, 13.00, 14.00 & 15.00 uur

Vertrek: vanaf het centrale punt op de Grote 

Markstraat (ter hoogte van de V&D) 

In het centrum van Den Haag kun je mee op 

een Urban Safari, op zoek naar de diersoort 

‘mens’. Twee wildrangers delen verrekijkers 

uit en wijzen tijdens de safari op de bijzonde-

re gewoontes en gedragingen van de ver-

schillende ‘dieren’. Je volgt de ‘all terrain 

scootmobiel’ op de voet en krijgt zo een 

geweldige kans om van nabij met de bijzon-

dere diersoort ‘mens’ kennis te maken en 

zelfs enkele van deze dieren aan te raken! 

Een unieke zoektocht naar de diersoort 

mens in zijn natuurlijke habitat.

EN GRATIS TOEGANKELIJK 
STRAATTHEATER 
In de Grote Marktstraat 

dagelijks tussen 12.00 en 16.00 uur

Starttijden: actuele aanvangstijden via de 

festivalbalie

RIMSKI’S PIANO
ZA 17 OKT T/M MA 19 OKT 

Rimski op zijn unieke pianofiets. Al rijdend 

zingt en speelt hij cabareteske en jazzy lied-

jes, waarbij hij het publiek vermaakt met zijn 

surreële humor. Een favoriet op festivals 

door heel Europa. 

THEATER TIQUE
ZA 17 OKT & ZO 18 OKT 

Het elastische blauwe mannetje Tique ver-

overde de harten van jury en publiek en won 

Popster 2015, de talentenjacht voor poppen-

spelers! Tique komt nu naar de Betovering. 

Hij wil circusartiest worden en graag in het 

middelpunt staan. Zijn vrienden helpen hem, 

maar niet alles wat Tique wil, lukt…

SCUBABIANCHI
DI 20 OKT T/M ZO 25 OKT

ScubaBianchi is een rijdend aquarium gevuld 

met goudvissen en een man die niet te ver-

trouwen is. Een straatfenomeen, dat speelt 

met het publiek, verwondering schept en 

mensen verrast.
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FILMHUIS DEN HAAG 
(3 T/M 12 JAAR)   
Spui 191

ATRIUM DEN HAAG 
(5 T/M 99 JAAR)   
Spui 70

BUITEN
GROTE MARKSTRAAT
(3 T/M 12 JAAR)   

Theater Tique
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no dutch requiredworkshop : doenvoorstelling : kijken

OPENINGSVOORSTELLING

Onder de tafel

Tijdens de peuterdagen van het Zuiderstrand-

theater, Theater Dakota en het 

DiamantTheater mag je voor aanvang én na 

afloop in de foyer komen spelen, ontdekken, 

vormgeven, ordenen en veranderen in Onder 

de tafel. Een kunstzinnige meubelbende 

waarin tafels een nieuw leven hebben 

gekregen. Een uitnodiging om je fantasie te 

volgen en te spelen, onder en (jawel) boven de 

tafel! 98

Haar ouders zitten vast in hun dagelijkse 

routine en merken niets. Tot de dag waarop 

het binnendringt en het hun hele wereld 

volledig op z’n kop zet. Het blijkt een tijger te 

zijn!   

 

Zeer dicht op de actie, rondom het speelvlak, 

maken we mee hoe het saaie huis omgeto-

verd wordt door energieke dans en boeiende 

live muziek en worden we meegezogen in de 

spanning die er in het gezin ontstaat 

door de komst van de tijger. Het wordt 

chaotisch en gevaarlijk, maar bovenal heel 

erg grappig wanneer de tijger de liefde voor 

elkaar opnieuw laat oplaaien.

De komst van de Tijger is een ode aan de 

verrassing, aan het speelse en aan de 

fantasie.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

De komst van de Tijger (Tiger Tale)
BARROWLAND BALLET (UK)   (NEDERLANDSE PREMIÈRE)

TIP: je kunt de voorstelling combineren met ande-

re peuteractiviteiten in de theaters. Vergeet dan et 

daarvoor apart te reserveren.

Wonderzoekers
ANNE-BETH SCHUURMANS/ 
COMPAGNIE SQUEEZZ 
(40 min.) 2 t/m 5 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 10.15 uur & 11.45 uur & 15.15 uur

ZUIDERSTRANDTHEATER Kranenburgweg 211 

Kaarten: 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl

WO 21 OKT 10.45 & 14.30 uur 

THEATER DAKOTA Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl 

Als een tak kan dansen en een lichtstraal 

een melodietje kan zingen, dan zijn de won-

deren de wereld nog niet uit. Wieg mee met 

de wind, laat je troosten door de stralen van 

de zon. Ga samen met de Wonderzoekers op 

zoek naar wonderlijke momenten! 

Een dansvoorstelling die kleine gebeurtenis-

sen belangrijk maakt en in de schijnwerpers 

zet. De muziek betovert de omgeving, de 

omgeving nodigt uit tot dansen en de dans 

laat geluiden klinken.

Het werk van dansmaker Anne-Beth 

Schuurmans is beeldend en poëtisch en de 

natuur is haar grote inspiratiebron. De voor-

stelling Wonderzoekers is gemaakt in co-pro-

ductie met Festival 2 Turven Hoog.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

 Eerst (Primo)
ALFREDO ZINOLA & FELIPE 
GONZÁLEZ (IT / DE)  
(35 min.) 2 t/m 5 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 09.30 uur, 11.00 uur & 14.30 uur

ZUIDERSTRANDTHEATER Kranenburgweg 211 

Kaarten: 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl

Primo is een onderwaterballet dat plaats-

vindt in een groot zwembad midden op het 

podium.

 

Door één van de talloze ramen kijk je naar 

binnen en ontdek je twee dansers in het 

water. De grens tussen binnen en buiten 

vervaagt. Voeten, armen, handen en benen 

komen voorbij en worden vreemde 

onderwaterwezens. Door de constante gol-

vende beweging van het water in combinatie 

met de lichtstralen waan je je in een grote 

kaleidoscoop. Primo is speels, liefelijk en 

sprookjesachtig.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: je kunt de voorstelling combineren met ande-

re peuteractiviteiten in het Zuiderstrandtheater. 

Vergeet dan niet daarvoor apart te reserveren.

PEUTER PROGRAMMA (2+/3+) TIJDENS DE BETOVERING 
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D
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st van de tijger (Tiger Tale)

(55 min.) 7 t/m 12 jaar / € 6,00

VR 16 OKT 19.15 uur

ZA 17 OKT 11.00 uur

THEATER AAN HET SPUI (zaal 1) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

Luister, hoor je dat? Dat gehuil? Dat gejank 

dat door alle muren en vensters te horen is? 

Er sluipt buiten iets wilds rond. Het meisje 

hoort het door haar slaapkamermuren. 
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Hoe blijf je slim als je zelf niet meer hoeft na 

te denken? Maakt de iPad de wereld kleiner 

of juist groter? AaiPet is een hilarische 

peutervoorstelling, zonder praatjes, met 

veel muziek, magie en beweging. Gespeeld 

door twee stoere acteurs en een stapel 

iPads.

 

De pers over AaiPet:

“Razend knappe slapstickshow en een heer-

lijke voorstelling.” - Theaterkrant *****

“Helderheid en toegankelijkheid zijn in 

AaiPet feilloos getroffen.” - Het Parool ****

“René Geerlings heeft het gefikst om een 

heuse iPad-voorstelling te maken in de vorm 

van klassiek variété. De speciale iPad-regie 

van Bram de Goeij werpt zijn vruchten af, 

alsook het alerte spel van de muzikale man-

nen met plagerige rolverdeling.” 

- De Volkskrant ****

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

workshop peuterdans (zie hiernaast). Vergeet dan 

niet voor de workshop apart te reserveren.

AaiPet
BONTEHOND  

(40 min.) 2 t/m 5 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 10.30 uur & 12.00 uur

DI 20 OKT 10.30 uur & 12.00 uur

DE NIEUWE REGENTES Weimarstraat 63

Kaarten: www.denieuweregentes.nl

Genomineerd  voor een Gouden Krekel 2015.

In AaiPet beginnen twee goochelaars vrolijk 

met hun act. Ze vouwen hondjes van 

ballonnen en toveren bananen uit iPads. 

Precies zoals het hoort. Maar de truc komt 

in opstand. De iPad ontpopt zich tot een 

brutale grapjas die de show danig in de war 

stuurt. Uiteindelijk weet niemand meer wat 

voor of achter is en wie nu eigenlijk wie 

bestuurt. Kijk eens om je heen. 

Waarschijnlijk zit iedereen naar een 

schermpje te turen, en dat vinden we allang 

niet gek meer. Maar als je alsmaar door een 

computer wordt beziggehouden, hoe 

zelfstandig groei je dan op? 

Workshop dans
Schat... waar ben je?

O.L.V. LITTLE DOLL DANCE 
COMPANY  

(35 min.) 2 t/m 5 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 10.15 uur & 11.45 uur & 15.15 uur

ZUIDERSTRANDTHEATER Kranenburgweg 211 

Kaarten: 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl

MA 19 OKT & DI 20 OKT 11.15 uur

DE NIEUWE REGENTES Weimarstraat 63

Kaarten: www.denieuweregentes.nl

WO 21 OKT 10.45 uur & 11.45 uur & 15.30 uur

THEATER DAKOTA Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl 

Schat zoeken, ontdekkingstocht en meer! In 

deze dansworkshop beland je op een onbe-

woond eiland. Je danst op drijfzand en onder 

water… Woont er echt niemand? Onze reis 

wordt vastgelegd op een kaart die je na 

afloop mag houden.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze workshop los volgen of combine-

ren met andere peuteractiviteiten in de theaters. 

Vergeet dan niet daarvoor apart te reserveren.

PEUTER PROGRAMMA (2+/3+) TIJDENS DE BETOVERING 

Kabouter Thijm
KOEKLA  

(50 min.) 3 t/m 6 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 11.00 uur & 14.00 uur

THEATER LUDENS  

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

Kabouter Thijm woont in een gezellige, 

oranje pompoen in het bos. Op een dag staat 

er een klein, dik, varkentje bij hem op de 

stoep. Varkentje heeft het vreselijk koud 

gekregen en hij staat helemaal te bibberen. 

Hij zou graag bij kabouter Thijm naar binnen 

willen om zich te warmen aan het vuur. 

Kabouter Thijm neemt het arme dier mee 

naar binnen. Dan blijkt dat Varkentje een 

echte sloddervos is. Overal ligt modder! 

Maar Varkentje wil niet meer naar buiten. Hij 

wil bij Thijm blijven wonen. Wat moet Thijm 

nu doen? Zijn vrienden Raaf en Muis zien ook 

wel dat het zo niet gaat en besluiten de 

kabouter te helpen. Dat wordt een vrolijk, 

komisch en modderig avontuur voor de 

allerkleinsten.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Hoeveel pinguïns zijn te veel pinguïns?

Meneer Polaro denkt dat één al meer dan 

genoeg is, dank je. Maar Penquina wil 

iemand om mee te spelen. Gewoon, één 

vriendje. Nou ja, misschien wel twee… 

Of drie? Hoeveel pinguïns zal Penquina bij 

elkaar krijgen? En wat zal meneer Polaro 

daar van vinden?

 

Winnaar van de Critics Award for Theatre in 

Scotland voor Best Production for Children 

and Young People 2012.

 

Na afloop van de voorstelling mogen de kin-

deren even met de pinguïns spelen.

 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan 

welk tijdstip je kiest.

TIP: in Theater Dakota kan je de voorstelling com-

bineren met andere peuteractiviteiten. Vergeet dan 

niet daarvoor apart te reserveren.

Veel te veel pinguïns? 
(Too many penguins)
FROZEN CHARLOTTE & 
MACROBERT (UK) (NEDER-
LANDSE PREMIÈRE)  
(45 min.) 1 t/m 5 jaar / € 6,00

WO 21 OKT 09.30 uur & 11.45 uur

THEATER DAKOTA Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl 

DO 22 OKT 09.30 uur & 11.00 uur

THEATER LUDENS  

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

VR 23 OKT 09.30 uur & 11.00 uur

DIAMANTTHEATER Diamanthorst 183

Kaarten: 070-3004810 (di & do) 

of www.diamanttheater.nl

ZA 24 OKT 09.30 uur & 11.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl
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Stip & Vlek  
doen weer gek

REGIE: LOTTA GEFFENBLAD &  
UZI GEFFENBLAD (SE)  

(40 min.) 2 t/m 6 jaar / € 7,00

ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT 10.15 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

Daar zijn de twee konijntjes Stip en Vlek 

weer. Stip is gestipt en Vlek is gevlekt. 

Netjes, zoals het hoort. Of niet soms? 

Chocoladebollen bakken, acrobatenkunstjes 

uithalen in het circus, op koopjesjacht gaan 

in de vreemdste schoenenwinkel, dansen in 

de disco... Zes korte filmpjes - kijkplezier 

verzekerd voor de allerkleinsten!

TIP: vaak kun je een film combineren met een 

workshop (voor bezoekers vanaf 4 jaar) in het 

Filmhuis (zie pag. 15) 

Casper & Emma -  
Beste vriendjes
REGIE: ARNE LINDTNER NÆSS 
(NO)  

(74 min.) 4 t/m 8 jaar / € 7,00

ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT 11.30 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

Emma wordt bijna vijf en wil graag een hond 

voor haar verjaardag. Maar haar moeder 

vindt haar daar te klein voor. Intussen ziet 

Casper, die net zo oud is als Emma, er heel 

erg tegenop om voor het eerst naar school te 

gaan. Hier ontmoeten de kleuters elkaar en 

hebben ze allebei een knuffel bij zich; 

Casper een leeuwtje en Emma een konijn. 

De twee worden meteen vrienden en hun 

knuffels ook. Op een dag zien Emma en 

Casper een lieve hond die Bassa heet. Emma 

is gek op het dier en wil Bassa mee naar 

huis nemen. Haar konijn ziet groen van 

jaloezie en verstopt zich. Emma vreest dat ze 

haar knuffel nooit meer zal zien…

TIP: vaak kun je een film combineren met een 

workshop in het Filmhuis (zie pag. 15).

Stip &
 vlek doen w

eer gek
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Kriebeltje (Gribouillie)
CIE LILI DESASTRES (FR)  

 
(40 min.) 2 t/m 5 jaar / € 6,00

DO 22 OKT 09.30 uur & 11.00 uur

VR 23 OKT 09.30 uur & 11.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

Verover de ruimte, onderzoek het, verdeel het, 

omarm het, verplaats het, begin opnieuw,

bezing het, bekriebel het,

verscheur het, verfrommel het,

streep het door, hang op, laat het rinkelen,

schrap het. Kriebeltje is hier de baas.

In het gezelschap van Nin Nin, haar witte 

papieren wagen, kuiert Kriebeltje over de 

enorme witte pagina’s, die zich gedurende 

haar wandeling ontvouwen. Gewapend met 

haar kwast laat ze overal haar spoor achter. 

Kom en ontdek samen met Kriebeltje de 

geheimen van het papier.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

Boek uit je hoofd
KOETERWAALS   

(45 min.) 3 t/m 6 jaar / € 7,00

ZO 25 OKT 11.30 uur & 14.00 uur

KINDERBOEKENMUSEUM  

Prins Willem-Alexanderhof 5

Kaarten: reserveren via 070-3339666 tijdens 

openingstijden van het museum en betalen op de  

dag zelf.

Het allerfijnste om te doen is tekenen, dus 

dat is wat Biek de hele dag doet! Van alles 

wat ze ziet en hoort, tekent ze verhalen. Wat 

zou Biek vandaag meemaken?

De verhalen, figuren en tekeningen van jou 

spelen mee in het verhaal van Biek. Ze ver-

telt en speelt het verhaal met behulp van een 

camera en projectie. Boek uit je hoofd is een 

voorstelling waarbij je jouw eigen inbreng 

meteen terugziet. Hierdoor is elke voorstel-

ling uniek.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: na afloop van de voorstelling kun je ook een 

kijkje nemen in het Kinderboekenmuseum. Je 

kaartje is geldig zowel voor de voorstelling als het 

bezoek aan het museum. 

 

PEUTER PROGRAMMA (2+/3+) TIJDENS DE BETOVERING 
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Ernest & Célestine
REGIE: STÉPHANE AUBIER, 
VINCENT PATAR & BENJAMIN 
RENNER (FR/BE) 

(80 min.) 6 t/m 10 jaar / € 7,00

ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT 13.15 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

Ernest, een dikke hongerige beer, zoekt in de 

vuilnisbakken iets om te eten. Daar vindt hij 

Célestine, een klein muisje dat er ontzettend 

lekker uitziet. Maar als hij Célestine wil 

opeten, smeekt ze hem: “Als je me laat 

leven, geef ik je wat je het liefste wil in de 

hele wereld!”. Uit deze ongelukkige omstan-

digheden groeit een vriendschap die de mui-

zen- en berenwereld op zijn kop zet. Deze 

twee dieren kunnen immers geen vrienden 

worden, dat weet iedereen!

TIP: vaak kun je een film combineren met een 

workshop in het Filmhuis (zie pag. 15). 

Jack twee konijnenoren opgezet, die hij pas 

afzet als zijn moeders hem geven wat hij wil. 

Als Jack ontdekt dat zijn moeders hem via 

internet besteld hebben, gaat er een wereld 

voor hem open. Hij kan dus gewoon zelf een 

broertje bestellen! Dan volgt een reis vol 

wonderlijke ontmoetingen met de vreemdste 

figuren, waarbij Jack ontdekt dat hij zelf 

eigenlijk best leuk gezelschap is.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: op ZA 17, ZO 18, VR 23 en ZA 24 OKT kun je 

deze film combineren met een theaterworkshop 

(zie pag 20). Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren.

Mini en de muggen
REGIE: FLEMMING QUIST 
MOLLER & JANNIK HASTRUP 
(DK) 

(74 min.) 4 t/m 8 jaar / € 7,00

ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT 14.30 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

Tweede film over de kleine kever Mini, die 

altijd klaar staat voor een gek avontuur. 

Samen met Egon en Dagmar werkt hij in een 

vlooiencircus. Maar op een dag loopt alles 

fout. Miranda, het vlooienmeisje, saboteert 

het koorddansen en alles wijst erop dat het 

de schuld is van Mini. Hij moet daarom 

vluchten en komt vervolgens in contact met 

een vreselijke bende. Van hun leider, de bru-

tale kever Basse, moet hij inbreken bij de 

bijen. Maar Mini wordt betrapt en veroor-

deeld tot levenslange dwangarbeid. Miranda, 

die zich schuldig voelt, probeert hem te hel-

pen ontsnappen. Maar zal het haar lukken?

TIP: vaak kun je een film combineren met een 

workshop in het Filmhuis (zie pag. 15). 

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 doekjes 

ga je zelf aan de slag en je bekijkt de ver-

schillende filmbeelden, net als een professio-

nele expert. Je leert wat een inspectietafel 

is en hoe je een film kunt repareren. Van 

beschimmelde stroken tot materiaal dat 

bijna tot poeder is vergaan, alles komt voor-

bij. Tussendoor krijg je ook leuke fragmen-

ten te zien van bijzondere producties uit de 

filmgeschiedenis. Het is een spannende 

workshop vol technische snufjes, waardoor 

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 combine-

ren met een film in het Filmhuis.

Workshop film & muziek
Maak je eigen soundtrack 

O.L.V. WATCH THAT SOUND  

(90 min.) 8 t/m 12 jaar / € 7,00

WO 21 OKT 13.00 uur

DO 22 OKT 13.00 uur

VR 23 OKT 13.00 uur

ZA 24 OKT 13.00 uur

ZO 25 OKT 13.00 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

Aan de hand van een filmfragment van een 

kinderfilm in het Filmhuis maak je je eigen 

geluidsopnames en soundtrack. Er worden 

geen bestaande samples gebruikt: je bedenkt 

alle geluiden/muziek zelf, probeert die uit en 

neemt ze op. Daarna monteer je het geluid 

onder de filmbeelden. De workshop ruimte is 

ingericht als een geluids- en muziekstudio met 

diverse microfoonopstellingen. Watch that 

Sound geeft de workshop met door henzelf 

ontworpen en ontwikkelde software. Voor 

meer informatie zie: www.watchthatsound.nl.

 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

TIP: je kunt deze workshop los volgen of combine-

ren met een film in het Filmhuis.

venhandelaar. En van Zarafa: de eerste 

giraffe ooit in Frankrijk. Hassan, Prins van 

de Woestijn, krijgt de taak Zarafa naar Parijs 

te brengen, als geschenk aan de Franse 

koning. Maki reist hen achterna, want hij wil 

geen afscheid nemen van zijn nieuwe vriend-

je én heeft beloofd Zarafa weer thuis te 

brengen. Op hun lange tocht van Afrika naar 

Frankrijk beleven ze spannende avonturen.

TIP: vaak kun je een film combineren met een 

workshop in het Filmhuis (zie pag. 15). 

Zarafa
REGIE: RÉMI BEZANÇON & 
JEAN-CHRISTOPHE LIE (FR)  
(78 min.) 8 t/m 12 jaar / € 7,00

ZA 17 OKT T/M ZO 25 OKT 15.00 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

Dit is het verhaal van Maki, een tienjarig 

Afrikaans jongetje dat ontsnapt aan een sla-

Workshop film
Animatiefilm maken 

O.L.V. FILMHUIS DEN HAAG  

(60 min.) 4 t/m 8 jaar / € 7,00

ZA 17 OKT 13.00 uur

MA 19 OKT 13.00 uur

WO 21 OKT 13.00 uur

VR 23 OKT 13.00 uur

ZO 25 OKT 13.00 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

In deze workshop maak je je eigen animatie-

film over jouw ideale vervoersmiddel en ga 

je meteen op reis. Het verhaal wordt foto 

voor foto opgebouwd. Als foto’s snel achter 

elkaar worden vertoond, lijkt het alsof objec-

ten uit zichzelf bewegen. Je wordt uitge-

daagd jouw verhaal sterk te versimpelen en 

goed na te denken over hoe je de gebeurte-

nissen het beste in beeld kan brengen. Je 

tekent, knipt en knutselt alles zelf. Het 

resultaat is een écht animatiefilmpje!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

TIP: je kunt deze workshop los volgen of combine-

ren met een film in het Filmhuis.

Workshop film
Wat is film?

O.L.V. ELISA MUTSAERS  

(90 min.) 8 t/m 12 jaar / € 7,00

ZO 18 OKT 13.00 uur

DI 20 OKT 13.00 uur

DO 22 OKT 13.00 uur

ZA 24 OKT 13.00 uur

FILMHUIS DEN HAAG Spui 191

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

Reserveren is niet mogelijk.

Jack bestelt een 
broertje
REGIE: ANNE DE CLERQ 

(84 min.) 6 t/m 12 jaar / € 7,00

ZA 17 OKT 16.00 uur

ZO 18 OKT t/m VR 23 OKT 14.00 uur

ZA 24 OKT 16.00 uur

THEATER DAKOTA (Filmzaal) 

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl 

Jack is acht, heeft twee moeders, is enig 

kind en kan slecht alleen zijn. Zijn grootste 

wens is dan ook een broertje. Maar dit 

broertje komt er maar niet, hoe vaak hij zijn 

moeders er ook om smeekt. Uit protest heeft 

Zarafa

Jack bestelt een broertje
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Heb je altijd al een instrument willen bespe-

len, maar je kunt niet kiezen? Kom dan naar 

de Instrumenten-proeverij van de 

Muziekacademie. Je kunt er allerlei proef-

lesjes volgen en kiezen uit wel twintig ver-

schillende instrumenten! Meerdere instru-

menten uitproberen kan natuurlijk ook.

Dit is een doorlopend programma voor 

ouders en kinderen. Beiden dienen een 

kaartje te kopen.

TIP: je kunt deze middag gewoon binnen lopen en 

je hoeft niet te reserveren.

Ouders en begeleiders mogen de laatste vijf-

tien minuten komen kijken of de kinderen na 

afloop weer ophalen.

LET OP: reserveren voor deze workshop is 

verplicht.

Workshop muziek
Instrumentenproeverij 

O.L.V. MUZIEKACADEMIE  
DEN HAAG  

(doorlopend programma) 5 t/m 12 jaar / € 6,00

DI 20 OKT doorlopend van 13.00 uur tot 17.00 uur

Muziekacademie Den Haag Raamweg 36

Kaarten: kaartjes kun je ter plekke kopen / 

reserveren is niet nodig

Workshop muziek
BASIS (voor jonge blazers)

O.L.V. KONINKLIJK 
CONSERVATORIUM  

(120 min.) 7 t/m 11 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 14.00 uur

Koninklijk Conservatorium  

Juliana van Stolberglaan 1

Kaarten: basis@koncon.nl

Bij BASIS (voor jonge blazers) maak je kennis 

met het gelijknamige muziekprogramma op 

het Koninklijk Conservatorium. Je leert 

muziek zoals je taal geleerd hebt. Speel op 

fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Alleen 

en samen. Twee uur plezier met muziek!

Maak kennis met een instrument naar keuze, 

waarop je, onder begeleiding van een 

professionele docent, ook zelf gaat spelen. 

Kies je instrument uit de Muziek Carroussel, 

er zit vast iets bij voor jou!

 

Clarinet4You / Cello4Kids & 
Cello4You / GuitarforKids & 
Guitar4You / Harp4You & Harp4Kids 
/ Piano4Kids & Piano4You / 
Violin4Kids & Violin4You 
Dit is je kans om eens een clarinet, cello, 

gitaar, viool of harp uit te proberen. Eerst 

krijg je een korte uitleg en daarna ga je zelf 

spelen. Je zult versteld staan van de klanken 

die je direct uit het instrument kunt laten 

klinken!

Song4Kids / Song4You 
Niemand staat zomaar bij The Voice. In deze 

workshop ontdek je je eigen zangtalent! Hoe 

moet je ademhalen, hoe klinkt jouw stem het 

beste en wat moet je doen met een micro-

foon? En natuurlijk sta je niet stil, want er 

wordt ook flink gedanst!

DJ4You
Ze zijn de sterren van ieder feest: DJ’s. In 

deze workshop neem je een kijkje achter de 

draaitafel en de techniek die achter veel 

bekende muziek schuil gaat. Ontdek niet 

alleen de magie van de draaitafel, maar test 

ook je eigen skills om als DJ achter de knop-

pen te staan!

 

Lyrics4You
In je playlist staat een oneindige lijst met 

nummers. Ieder nummer vertelt een eigen 

verhaal. Jij hebt je eigen verhalen en kunt 

met die verhalen zelf nummers schrijven. 

Ontdek hoe je jouw verhalen met muziek 

kunt vertellen!

 

Rhythm4Kids
Maak kennis met verschillende percussie-

instrumenten: West-Afrikaanse trommels 

als de djembé en dumdum, Latijns-

Amerikaanse instrumenten zoals de conga, 

bongo, bellen & shakers, maar ook de 

Amerikaanse boomwhackers. In de work-

shop sla jij je eigen ritme!

 

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.

Proefles muziek  

Muziek Caroussel  
O.L.V. KOORENHUIS  
(60 min.) / € 6,00

WO 21 OKT / DO 22 OKT / VR 23 OKT

KOORENHUIS Prinsegracht 27

Kaarten: 070-7071722 of info@nme-foundation.nl 

of www.nme-foundation.nl

WO 21 OKT

4 t/m 7 jaar

09:30 uur: Piano4Kids

11:00 uur: Harp4Kids

12:30 uur: Guitar4Kids

14:00 uur: Song4Kids

15:30 uur: Violin4Kids

 

8 t/m 12 jaar 

09:30 uur: Harp4You

11:00 uur: Guitar4You

12:30 uur: Song4You

14:00 uur: Violin4You

15:30 uur: Lyrics4You

 

DO 22 OKT

4 t/m 7 jaar

09:30 uur: Piano4Kids

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: DJ4You

 

VR 23 OKT

4 t/m 7 jaar

09:30 uur: Rhythm4Kids

11:00 uur: Guitar4Kids

12:30 uur: Cello4Kids

14:00 uur: Song4Kids

15:30 uur: Piano4Kids

 

8 t/m 12 jaar

09:30 uur: Clarinet4You

11:00 uur: Cello4You

12:30 uur: Song4You

14:00 uur: Piano4You

15:30 uur: DJ4You
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Op een humoristische en speelse manier 

onderzoeken ze de ruimte en dagen elkaar 

uit. Maar dan ontstaat er iets magisch, net 

als in de verbind-de-stippen-tekeningen die 

kinderen maken. We kunnen alles zijn. Maar 

kunnen we ook vrienden zijn?

 

Energie, dat is hét woord in de dans

voorstellingen van choreograaf Erik Kaiel. 

Maar ook: verwondering, fantasie en humor. 

Eerder was ARCH8 op de betovering te zien 

met No man is an island, My true north en het 

fantastische Murikamification, een 

dansparcours door de stad.

 

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. 

Workshop dans bij de  
voorstelling Verbind de 
stippen (Connect the dots)

O.L.V. ARCH8  
(60 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

ZA 17 OKT 13.45 uur

ZO 18 OKT 12.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

In deze workshop leer je enkele bewegingen 

uit Verbind de stippen (Connect de Dots) zelf te 

dansen. Je wordt ook uitgenodigd je eigen 

dansscènes te maken over hoe jij 

vriendschap ervaart.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Verbind de stippen 
(Connect the dots)
ARCH8  
(50 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

ZA 17 OKT 12.45 uur

ZO 18 OKT 11.00 uur & 14.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG  

(Paul Steenbergen foyer) Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

Ik ben niet zoals de meeste kinderen. Ik ben 

zoals alle kinderen. Ik ben het alfa kind en het 

bèta kind. Ik heb vele gezichten, draag vele 

namen, niet al die namen zijn hoorbaar voor 

het menselijk oor. Ik ben talloos. Ik omvat 

menigten.

 

Een ijzersterke ploeg dansers  stort zich 

letterlijk en figuurlijk op vriendschap. 

Workshoptraject
Toneelatelier:  
Ik denk dus ik besta 

O.L.V. NTJONG 

(4 daagse workshopreeks)

8 t/m 12 jaar / € 45,00 incl. lunch op dinsdag

ZA 17 OKT T/M DI 20 OKT

ZA 17 T/M MA 19 OKT 13.00 uur tot 16.00 uur

DI 20 OKT 10.00 uur tot 16.00 uur

THEATER AAN HET SPUI (Studio) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

Ben jij tussen de acht en twaalf jaar oud? 

Houd je van toneelspelen? Heb je iets te ver-

tellen aan de wereld? Heb je zin om met ons 

na te denken over spannende en moeilijke 

vragen? Kom dan in de herfstvakantie naar 

Toneelatelier NTjong! Gedurende vier dagen 

werk je met theatermakers in de studio van 

Theater aan het Spui. De laatste middag pre-

senteren we aan publiek wat we hebben 

gemaakt. We werken niet met vaste teksten, 

maar maken ons materiaal zelf. Kom mee-

spelen en meemaken!

NTjong is het jeugdtheatergezelschap van 

Den Haag en is onderdeel van het Nationale 

Toneel. In Atelier NTjong werken professio-

nele theatermakers met kinderen en 

jongeren als makers en acteurs. In Atelier 

NTjong staat de eigen persoonlijkheid van de 

deelnemers centraal. 

 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

 

LET OP: als je aan deze workshopreeks meedoet, 

dien je álle dagen beschikbaar te zijn.

PRESENTATIES VOOR PUBLIEK:
(20 min.) 7 t/m 99 jaar / gratis toegang 

DI 20 OKT 14.30 uur & 15.30 uur

Kaarten: 070-3465272 

of kassa@theateraanhetspui.nl 

of www.theateraanhetspui.nl

Wolf spel 
(Il gioco del lupo)
TEATRO DISTINTO (IT) (NEDER-
LANDSE PREMIÈRE)  

(50 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

ZA 17 OKT 13.00 uur & 15.30 uur

ZO 18 OKT 11.00 uur & 14.00 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl

Een ongewone prins.

Zijn butler.

Zijn elegante eetkamer.

De prins maakt de butler behoorlijk boos.

Het spel van de wolf begint.

 

Hoe word jij boos? Onderdruk jij je woede of 

explodeer je juist? Weet iemand eigenlijk hoe 

het moet? Wolf spel is een temperamentvol 

verhaal vol muziek, figuren en voorwerpen.

 

Winnaar ‘beste voorstelling’ Assitej Festival 

Giocateatro 2013 Turijn – Italië.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

Workshop beeldend

Papier(geld) maken           

O.L.V. NATIONAAL ARCHIEF  

(90 min.) 8 t/m 12 jaar / € 2,50

ZA 17 OKT 13.00 uur

ZO 18 OKT 13.00 uur

DI 20 OKT 13.00 uur

WO 21 OKT 13.00 uur

NATIONAAL ARCHIEF Prins Willem-Alexanderhof 20

Kaarten: events@nationaalarchief.nl

Papier kun je van verschillende materialen 

maken, zoals hout en papiersnippers. In 

deze workshop maak jij je eigen papiergeld 

met gebruik van originele geldsnippers.

Ouders en begeleiders mogen gratis de ten-

toonstelling 24 uur met Willem bekijken of 

meehelpen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: trek oude kleding aan die vies mag worden en 

neem een grote plastic tas mee om je kunstwerk 

na afloop in te vervoeren.

Verbind de stippen (C
onnect the dots) ©
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Willem en Wolfgang
RESIDENTIE ORKEST  

(55 min.) 6 t/m 12 jaar  

kinderen: € 7,50 / volwassenen: € 12,50 

ZO 18 OKT 11.00 uur

ZUIDERSTRANDTHEATER Kranenburgweg 211 

Kaarten: 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl

Wolfgang Amadeus Mozart was een 

wonderkind. Al op zijn zevende ging hij op 

wereldtournee! Toen hij negen was, vroeg stadhouder Willem, zelf ook nog piepjong, hem 

muziek te schrijven. En dus kwamen Wolfgang en zijn zusje zeven maanden naar Den Haag. 

Waar ze allebei heel ziek werden, maar ook geweldige feesten meemaakten. Wolfgang 

schreef de mooiste muziek: een medley van bestaande melodieën zoals een kerstliedje en 

verschillende volksliedjes. Mozart’s prinselijke puzzelmuziek. Zou Willem ze herkend heb-

ben? En jij? Raad jij alle bekende melodieën?  

Na afloop van de voorstelling mag je zelf meespelen in de instrumententuin!

uit de voorstelling of film die te zien is in 

Theater Dakota. Ben jij ook soms liever 

alleen zoals de Beer uit Bezoek voor Beer of 

Meneer Mølsk? Of ben je veel liever samen 

zoals Jack uit Jack bestelt een broertje? Kun 

jij net zo inventief zijn als het meisje Umm 

wanneer je iets wat je het allerliefste doet 

ineens niet meer mag doen? Aarzel dan niet 

en ga samen met Rabarber de vloer op! 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: houd de leeftijdsgrens van de 

workshop goed in de gaten, en geef bij het reser-

veren duidelijk aan welke dag en welk tijdstip je 

kiest.

TIP: je kunt deze workshop ook los volgen maar 

het leukste is om hem te combineren met de 

voorstelling of film in Theater Dakota. Vergeet dan 

niet daarvoor apart te reserveren.

Workshop theater
Samen de vloer op 

O.L.V. THEATERSCHOOL 
RABARBER 
(45 min.) 4 t/m 6 jaar / € 6,00  

(60 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00 

THEATER DAKOTA (studio) Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl 

ZA 17 OKT 14.00 uur (4 t/m 6 jaar) 

bij Bezoek voor Beer (pag. 20) 

ZA 17 OKT 14.45 uur (6 t /m 7 jaar)

bij Jack bestelt een broertje (pag.15)

ZO 18 OKT 11.30 uur (4 t/m 6 jaar) 

bij Bezoek voor Beer (pag. 20)

ZO 18 OKT 12.45 uur (8 t/m 9 jaar)

bij Jack bestelt een broertje (pag.15)

VR 23 OKT 12.00 uur (4 t/m 6 jaar) 

bij Umm (pag. 29)

VR 23 OKT 12.45 uur (10 t/m 12 jaar)

bij Jack bestelt een broertje (pag.15)

ZA 24 OKT 13.45 uur (4 t/m 6 jaar) 

bij Meneer Mølsk (pag.38) 

ZA 24 OKT 14.45 uur (6 t/m 7 jaar)

bij Jack bestelt een broertje (pag.15)

Vind je het leuk om toneel te spelen of heb je 

het altijd al eens willen proberen?  Ga, onder 

begeleiding van een theaterdocent, samen 

aan de slag met een onderwerp 

Bezoek voor beer
HET LAAGLAND  

(55 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

ZA 17 OKT 15.00 uur

ZO 18 OKT 10.30 uur & 13.30 uur

THEATER DAKOTA Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl of 

 

Welkom in het hol van Beer. Of nee. Niet 

welkom. Onwelkom in het hol van Beer. Want 

Beer houdt absoluut niet van bezoek. Je mag 

je theaterkaartje aan Beer afgeven, maar 

liever niet. Je mag gaan zitten, maar liever 

niet. Je mag in ieder geval geen geluid 

maken. En ook niet te hard kijken. Dat 

stoort. En lijkt op bezoek. En Bezoek is 

Verboden. Beer woont rustig en ongestoord 

alleen in zijn hol met zijn muzikale 

koekoeksklok aan de wand als enige 

gezelschap. En zo heeft hij het het liefst. 

Bovendien, Beer heeft maar één kop en 

schoteltje en maar één stukje koek en daar 

wil hij liever zelf van snoepen. Tot er wordt 

aangeklopt door Muis, die op bezoek wil 

komen. En hoe hard Beer het ook probeert, 

deze Muis gaat voorlopig niet weg. Een muzi-

kale voorstelling voor kleuters over dat wat 

je niet kent. Wat je niet in je huis wil en waar 

je geen taartje mee wilt delen. Maar wat 

misschien tóch het leukste blijkt dat er is. 

Een beregezellige kleuterkomedie.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

theaterworkshop, zie pag. 20. Vergeet dan niet 

voor de workshop apart te reserveren

Er was weer... 
Sneeuwwitje
TG THINK! 

(35 min.) 4 t/m 12 jaar / gratis toegang 

(reserveren is nodig)

 

ZO 18 OKT 11.00 uur én 14.00 uur

PAVILJOEN KOBUS (Laaktheater op locatie) 

Trekweg 121

Kaarten: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

MA 19 OKT 10.00 uur 

BIBLIOTHEEK NIEUW WALDECK Rossinilaan 141

Kaarten: 070-3538610 

of nieuwwaldeck@bibliotheekdenhaag.nl

MA 19 OKT 15.00 uur

BIBLIOTHEEK YPENBURG Schrabber 8

Kaarten: 070-3538611 

of ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl

DI 20 OKT 10.00 uur 

BIBLIOTHEEK HAAGSE HOUT Theresiastraat 195

Kaarten: 070-3537550 

of haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl

DI 20 OKT 15.00 uur

BIBLIOTHEEK LEIDSCHENVEEN 

Emmy Belinfantedreef 7

Kaarten: 070-3537660 

of leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl

WO 21 OKT 10.00 uur 

BIBLIOTHEEK LAAKKWARTIER Linnaeusstraat 2

Kaarten: 070-3537570 

of laakkwartier@bibliotheekdenhaag.nl

WO 21 OKT 13.30 uur

BIBLIOTHEEK TRANSVAALKWARTIER 

Hobbemaplein 30

Kaarten: 070-3537851  

of transvaalkwartier@bibliotheekdenhaag.nl

DO 22 OKT 10.00 uur

BIBLIOTHEEK WATERINGSE VELD 

Laan van Wateringse Veld 468

Kaarten: 070-3536363 

of wateringseveld@bibliotheekdenhaag.nl

DO 22 OKT 15.00 uur

BIBLIOTHEEK LOOSDUINEN 

Loosduinse Hoofdstraat 555

Kaarten: 070-3537740 

of loosduinen@bibliotheekdenhaag.nl

ZA 24 OKT 14.00 uur

BIBLIOTHEEK ESCAMP Leyweg 811

Kaarten: 070-3538030 

of escamp@bibliotheekdenhaag.nl

En ze leefden nog lang en gelukkig. Einde. 

Nou niet helemaal. Want wat gebeurt er 

daarna? Hoe vergaat het Sneeuwwitje nu ze 

een prinses is en weg is bij de dwergen? Dat 

ze prinsessendingen moet leren en sommige 

dingen niet meer mag nu ze prinses is. De 

dwergen komen er achter dat het leven 

zonder Sneeuwwitje ook niet zo simpel is. Zij 

moeten met z’n zevenen weer voor zichzelf 

leren zorgen. Moet iedereen zich maar 

neerleggen bij zijn nieuwe leven? Of kunnen 

ze weer terug naar hoe het vroeger was?

 

Een energieke, vrolijke en muzikale 

voorstelling over wat er gebeurt na  ‘Ze leef-

den nog lang en gelukkig’. THINK! maakt 

voorstellingen daar waar sprookjes eindigen. 

En zullen daarom altijd beginnen met: 

Er was weer….

LET OP: geef bij Paviljoen Kobus duidelijk aan 

welk tijdstip je kiest.

Game Over
THEATERSCHOOL RABARBER 

(40 min.) 4 t/m 12 jaar / € 6,00

ZO 18 OKT T/M ZA 24 OKT 11.00 uur & 13.00 uur

THEATERSCHOOL RABARBER (Theater Merlijn) 

Bilderdijkstraat 35

Kaarten: 070-3450996 of www.rabarber.net

Wat gebeurt er als Sammie niet meer uit 

haar kamer wil komen en alleen nog maar 

op de Wii speelt om gamemaster te kunnen 

worden? Ondertussen liggen Ken en Barbie 

in een hoek te verstoffen. ‘s Nachts als 

Sammie slaapt, komen Ken en Barbie echter 

tot leven en moeten ze meespelen in een 

heel nieuw gameavontuur. Pas als alle levels 

zijn gehaald, is het game over en is de game-

master tevreden.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: van maandag t/m vrijdag kun je de voorstel-

ling combineren met een workshop. Vergeet hier-

voor niet apart te reserveren.

Workshop theater bij de  
voorstelling Game Over

O.L.V. THEATERSCHOOL 
RABARBER  

(45 min.) 4 t/m 7 jaar / € 6,00

MA 19 OKT T/M VR 23 OKT 12.00 uur

THEATERSCHOOL RABARBER Bilderdijkstraat 35

Kaarten: 070-3450996 of www.rabarber.net

Speel jij met ons mee in dit gameavontuur 

vol muziek, zang en dans?

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.
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English drama workshop  
ENGELSTALIG
I want to be famous 

THEATERSCHOOL RABARBER 
 

(60 min.) / € 6.00

I WANT TO BE FAMOUS 7+ 

7 - 8 years

MON 19TH OCT 9:30 am

I WANT TO BE FAMOUS 9+ 

9 - 10 years

MON 19TH OCT 10:30 am

I WANT TO BE FAMOUS 11+ 

11 - 12 years

MON 19TH OCT 12:00 pm

THEATERSCHOOL RABARBER Bilderdijkstraat 35

Tickets: 070-3450996 or www.rabarber.net

Start your acting career at Rabarber with 

this workshop that stimulates the 

imagination by learning about role playing 

and improvisation.

NB Please state clearly which age group / 

time you wish to book for when making a 

reservation.

Proeverij 
De Blinde Smaaktest  
Wat proef jij?
HUMANITY HOUSE 

(90 min.) 10 t/m 12 jaar / € 5,00

ZO 18 OKT 15.00 uur

HUMANITY HOUSE Prinsegracht 8

Kaarten: educatie@humanityhouse.org

Tijdens De Blinde Smaaktest krijg je drie 

kleine gerechtjes uit verschillende landen 

voorgeschoteld. Welke ingrediënten herken 

jij? En uit welk land komen ze? Hoe zijn deze 

gerechten gemaakt? Door het eten te 

proeven en te praten met de makers ervan, 

kom je meer te weten over de cultuur van de 

drie landen. Samen zullen jullie het hebben 

over de verschillen én overeenkomsten 

tussen Nederlandse en wereldgerechten. 

Nadat je je smaakpapillen hebt getest, is het 

aan jou om een werelds dessert te maken!

Ouders en begeleiders mogen blijven kijken.

of kunnen de kinderen na afloop weer 

ophalen.

TIP: eventuele allergieën kun je aan het begin van 

de workshop doorgeven aan de begeleiders. 

Radio West Thee (met koekjes) Concert
KONINKLIJK CONSERVATORIUM  

(50 min.) 4 t/m 12 jaar / € 6,00

ZO 18 OKT 16.00 uur

NIEUWE KERK (Zuiderstrandtheater op locatie) Spuiplein 150

Kaarten: 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl

Er vindt wel een heel bijzonder concert plaats in de Nieuwe Kerk. Nou ja, 

concert? De piepjonge jazz musici van de school van Jong Talent van het 

Koninklijk Conservatorium toveren samen met de aankomende muzieklera-

ren van de afdeling Docent Muziek en de makers van Jazz4Kids de kerk om 

in een jazzkelder. Iedereen mag... moet... nee, gaat(!) eigenlijk vanzelf mee-

doen. Swingen geblazen voor iedereen vanaf 4 jaar.

ZO 25 OKT 14.30 uur

BIBLIOTHEEK CENTRUM Spui 68

Kaarten: 070 3534420 

of annemarie.hennekes@denhaag.nl 

of bij de informatiebalie jeugd

René Groothof doet wat hij het beste kan: 

een spannend, beroemd verhaal muzikaal 

vertolken. Dit keer het Tolkien sprookje over 

de dappere jongen Fedor die een ring moet 

vernietigen in het vuur waarin deze is 

gemaakt. Anders valt de wereld in handen 

van de Boze Tovenaar! Klinkt bekend? Zo ja, 

dan vast ook de symfonische muziek van 

Johan de Mey uit The Lord of the Rings. Bij 

deze muzikale vertelling zitten alle kinderen 

op het puntje van hun stoel!

 

“René Groothof maakt theater waar je alle 

kinderen wel mee naartoe zou willen nemen: 

prikkelend én toegankelijk.” - Het Parool

De Ring
BEER MUZIEKTHEATER  

(45 min.) 6 t/m 10 jaar / gratis toegang 

(reserveren is nodig)

MA 19 OKT 11.00 uur

BIBLIOTHEEK YPENBURG Schrabber 8

Kaarten: 070-3538611 

of ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl

MA 19 OKT 15.00 uur

BIBLIOTHEEK LEIDSCHENVEEN 

Emmy Belinfantedreef 7

Kaarten: 070-3537660 

of leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl

WO 21 OKT 14.00 uur

BIBLIOTHEEK SEGBROEK Weimarstraat 353

Kaarten: 070-3535511 

of segbroek@bibliotheekdenhaag.nl

ZA 24 OKT 10.00 uur

BIBLIOTHEEK SCHEVENINGEN 

Scheveningseweg 333

Kaarten: 070-3538620 

of scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl

Workshop beeldend
V van Vrijheidsmasker

O.L.V. STROOM DEN HAAG 

(120 min.) 9 t/m 12 jaar / gratis toegang

MA 19 OKT 10.00 uur

DI 20 OKT 10.00 uur

WO 21 OKT 10.00 uur

MADURODAM (Stroom Den Haag op locatie) 

George Maduroplein 1

Kaarten: via Stroom Den Haag: info@stroom.nl

Den Haag is de stad van Vrede en Recht, 

maar wat betekenen die woorden voor jou? 

Praten in plaats van pesten? Opkomen voor 

elkaar in plaats van vechten? Elkaar nemen 

zoals je bent? Iedereen heeft er elke dag wel 

mee te maken, thuis, in de klas of op het 

schoolplein. Samen met kunstenaars Bas de 

Boer en Judith van der Meer werk je aan een 

masker waarin jij je eigen ideeën hierover 

kwijt kunt. Dat zou nog wel eens iets verras-

sends kunnen worden!

 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren een e-mailadres 

én telefoonnummer door en geef duidelijk aan 

voor welke dag je kiest.
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Hoeveel zou de wereld 
wegen?
THEATERGROEP FIEN 
(PREMIÈRE)  

(50 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 11.00 uur & 14.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

WO 21 OKT 13.00 uur

THEATER LUDENS  

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

Tussen geheimzinnig gereedschap en gekke 

apparaten woont een meisje in haar schuur-

tje; eigenlijk dat van haar vader. Die knutsel-

de hier aan een geheim maar verdween naar 

ergens. Of naar nergens. Het meisje heeft 

een hoofd propvol vragen: “Kan een zee-

paard galopperen?”, “Hoeveel weegt de 

wereld?” en “Wat is er aan de achterkant van 

de maan?”. Maar haar belangrijkste vraag 

durft ze niet te stellen. Tot er bezoek komt, 

bezoek met weinig geduld. Hij komt een pak-

ketje bezorgen dat ze niet zomaar mag open-

maken. Ongemerkt leert het meisje wat ver-

dwijnen is. Waar nergens begint en wat ver-

geten is. En zo vindt ze in het donker iets dat 

eerst nog leek op niets. 

Hoeveel zou de wereld wegen? is speels, 

grappig, associatief en diepgaand. Over 

grote vragen en hun soms nog veel grotere 

antwoorden. Kortom: Fien op z’n fienst.

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 Ik wacht niet, ik 
feest!

O.L.V. ART-S-COOL 
(90 min.) 5 t/m 10 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 12.00 uur

THEATER LUDENS  

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

Van een gebaksdoos maken we een koffertje 

en in dat koffertje komt jouw eigen feestje 

voor onderweg. We maken feestgangers op 

stokjes, zodat je met je eigen feestje kan 

spelen. Wie er op het feestje mag komen 

mag je zelf verzinnen; je eigen familie, de 

vissen uit de zee of astronauten uit de ruim-

te. We maken het feestje van verschillende 

materialen zoals karton, stof, papier, 

gekleurd tape, stokjes, klei en knopen. Als 

laatste versieren we de buitenkant van de 

koffer. Het mag een feestkoffer zijn, maar je 

mag je feestje ook geheim houden.

 

Ouders en begeleiders van de jongste kinde-

ren (5 en 6 jaar) kunnen meehelpen. De 

andere ouders en begeleiders kunnen het 

laatste kwartier komen kijken.

TIP: trek oude kleren aan, je kan vies worden, én 

neem een tas mee om je kunstwerk in te 

vervoeren.

Ik wacht niet, ik feest!
TG LOCALS 

(45 min.) 5 t/m 8 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 11.00 uur & 14.00 uur

THEATER LUDENS  

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

Over vaders, moeders, verjaardagen en dat 

je soms je eigen feestje moet bouwen!

 

De vader van Polle is ooit met de noorderzon 

vertrokken. Daarom denkt ze dat haar vader 

ontdekkingsreiziger is en dat zijn schip ‘De 

Noorderzon’ heet. Op Polle’s verjaardag 

wordt haar moeder plotseling ziek. De buur-

vrouw brengt haar naar een kantoorgebouw: 

naar meneer vader. Polle begrijpt het niet. 

Waar is zijn kapiteinspak?

 

Meneer vader werkt aan een deadline en 

Polle moet stil zijn. Ze verveelt zich. Stiekem 

pikt ze een schaar en papier, kruipt onder 

het bureau en knipt haar eigen verjaardags-

feest. Eerst een taart, dan slingers en 

bezoek. Ze knipt zonder te stoppen een ver-

jaardagsfeest vol. Dan verschijnt meneer 

vader onder het bureau en ziet haar stille 

feestje. Polle schrikt, hij glimlacht. Het 

wordt een verjaardag om nooit te vergeten.

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
Miniboekje maken

O.L.V. GRAFISCHE WERKPLAATS 
 

(90 min.)

7 t/m 12 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 14.00 uur

DO 22 OKT 10.00 uur

GRAFISCHE WERKPLAATS Prinsegracht 16

Kaarten: www.grafischewerkplaats.nl

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 in twee verschillende kleu-

ren op de risograaf, een oude stencilmachi-

ne. Het boekje mag je natuurlijk ook mee 

naar huis nemen.

Groepen (>7 personen), neem jullie 

begeleider mee die kan helpen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Workshop beeldend
Spruitjespapier scheppen

O.L.V. MUSEUM MEERMANNO 
 

(120 min.) 7 t/m 12 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 11.00 uur & 14.30 uur

WO 21 OKT 11.00 uur & 14.30 uur

VR 23 OKT 11.00 uur & 14.30 uur

MUSEUM MEERMANNO Prinsessegracht 30

Kaarten: dijkstra@meermanno.nl

Oké. Spruitjes zijn best vies en ook in andere 

groenten heb je misschien niet altijd 

evenveel zin. Maar heb je spruitjes wel eens 

goed bekeken? Of rode kool? Groente is ook 

heel erg mooi!

In de workshop Spruitjespapier scheppen 

maken we vezels van verschillende soorten 

groenten en dat verwerken we in papier dat 

je zelf mag scheppen. Je zou er bijna honger 

van krijgen … 

Terwijl jij aan het papierscheppen bent kun-

nen je ouders ondertussen de tentoonstel-

ling over kookboeken bekijken in het muse-

um. Misschien komen ze nog een lekker 

recept tegen met …  spruitjes!

Ouders en begeleiders mogen tijdens de 

workshop gratis de tentoonstelling bekijken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP: je spruitjespapier moet nog wel een nachtje 

drogen. Vanaf de volgende dag kun je het ophalen 

in het museum. 

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Hoeveel zou de 
wereld wegen?

O.L.V. ART-S-COOL 

(90 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 12.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

WO 21 OKT 14.00 uur

THEATER LUDENS 

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

Tussen geheimzinnig gereedschap en gekke 

apparaten woont een meisje in haar schuurtje; 

eigenlijk dat van haar vader. Die knutselde hier 

aan een geheim ...

 

Een hele bekende kunstenaar die van alles 

knutselde is Leonardo da Vinci. Hij is gebo-

ren in Italië in 1452 en maakte toen al alle-

maal machines, bijvoorbeeld om te kunnen 

vliegen of onder water te kunnen varen. De 

mensen vonden hem toen heel raar, terwijl 

een vliegtuig en een onderzeeboot nu heel 

gewoon zijn. Wij gaan ook machines en 

apparaten bedenken die nu misschien heel 

vreemd zijn, maar later heel normaal zullen 

zijn.

 

Ouders en begeleiders mogen de laatste 15 

minuten komen kijken.

TIP: neem een tas mee om je kunstwerk in te 

vervoeren.
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Octaaf kon alles (ver)maken. Op zijn eenen-

twintigste opende hij de eerste elektrowinkel 

van de stad: Octavio’s Elektro. De zaken 

gingen goed. De mensen stapelden de dozen 

op in zijn halletje. Behalve in de winter. Dan 

stonden er geen dozen. Of toch? Op een 

koude winterdag stond er een doos in zijn 

halletje. Met een briefje erbij: “Is kapot.” In 

de doos zat een meisje... een kapot meisje. 

 

“Het verhaal, de rijke illustraties, de muziek 

en de scène-vullende installatie van houten 

kisten, lichtjes, draden en knopjes bezorgen 

je effectief elektrische vonken!” 

Loes De Dobbeleer, CC ‘t Vondel, Halle

 

TIP: iedereen is een geboren vermaker, dromer, 

bouwer en speler. Na afloop van de voorstelling, 

ontvang je een dradenknobbel-bouwpakket waar je 

meteen mee aan de slag kunt in Theater Dakota.

Octavio’s Elektro
TAL EN THEE (BE) 
(NEDERLANDSE PREMIÈRE)  
(50 min.) 7 t/m 12 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 15.00 uur

THEATER DAKOTA Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl 

 

Er zijn in de wereld uitvinders en vermakers. 

Uitvinders vinden iets uit dat nog niet 

bestaat. En vermakers moeten alles wat die 

uitvinders hebben uitgevonden, weer verma-

ken. Mensen zijn niet zo zuinig op hun spul-

len, niet op elkaar en al helemaal niet op hun 

verhalen. Maar alles is te vermaken. Zelfs 

een verhaal dat tot op de draad versleten is.  

 

Museumbezoek met 
workshop
Allemaal aan tafel!

O.L.V. GEMEENTEMUSEUM  
DEN HAAG  

(120 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 14.00 uur

WO 21 OKT 14.00 uur

DO 22 OKT 14.00 uur

VR 23 OKT 14.00 uur

GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG Stadhouderslaan 41

Kaarten: 070-3381120 / www.gemeentemuseum.nl

of educatie@gemeentemuseum.nl 

Deze herfstvakantie is er een nieuw 

kinderkunstboek met een bijbehorende 

kindertentoonstelling met als thema 

Allemaal aan tafel! Als eerste lezen we het 

boek dat speciaal voor ons is geschreven en 

geïllustreerd door Margriet Heymans en 

Rindert Kromhout. Daarna gaan we de 

tentoonstelling samen bekijken. Vol 

inspiratie gaan we aan de slag in het atelier. 

Je kunstwerk mag je na afloop  mee naar 

huis nemen. 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Oma, mag ik mijn pop 
terug?
THEATER GNAFFEL 

(60 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

MA 19 OKT 13.00 uur & 15.00 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

 

Er zijn zoveel dingen die we niet mogen ver-

geten, maar wat als oma het allemaal niet 

meer kan onthouden? Dat ze haar eigen 

naam niet meer weet, of dat ze is vergeten 

dat ze je oma is?

 

Oma, mag ik mijn pop terug? is een grappige 

en ontroerende voorstelling over Fien en 

haar oma. Elke zondag gaat Fien bij oma op 

visite. Fien ziet dat haar oma ouder wordt, 

maar zich steeds meer als een kind 

gedraagt. Als Fien tijdens een bezoek haar 

pop bij oma op schoot zet, wil oma de pop 

niet meer loslaten. Oma vergeet nu wel heel 

erg veel, ze is zelfs vergeten dat ze geen 

kind meer is…

 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: na afloop van de voorstelling is Mark 

Haayema, schrijver van het boek Oma, mag ik mijn 

pop terug? in de foyer van Theater aan het Spui. 

Als je wilt kun je bij hem een boek kopen en het 

hoogstpersoonlijk laten signeren. 

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Zwart Schaap  
(La pecora nera)

O.L.V. ART-S-COOL  
(90 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 13.00 uur

WO 21 OKT 12.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs)  

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

Wanneer iemand anders is dan anderen, 

noemen we dat het Zwarte Schaap. Art-S-

Cool vindt anders zijn juist leuk. We willen 

graag met jullie zwarte schapen maken die 

allemaal anders zijn, bijvoorbeeld roze of 

met een giraffennek of met vleugels. Doe je 

mee?

Ouders en begeleiders van de jongste kinde-

ren (4 t/m 6 jaar) zijn welkom om te komen 

helpen. De andere ouders en begeleiders 

kunnen de laatste vijftien minuten komen 

kijken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: neem een tas mee om je kunstwerk in te 

vervoeren.

Zwart Schaap  
(La pecora nera)
TEATRO DISTINTO (IT) (NEDER-
LANDSE PREMIÈRE)   

(50 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 12.00 uur & 15.15 uur

WO 21 OKT 11.00 uur & 13.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

Daar staat een zwart schaap. Is hij boos en 

eenzaam? Of ondeugend en grappig?

Misschien is hij ondeugend omdat de 

anderen hem buitensluiten. Zwart schaap 

verbergt een geheim.

Een kudde witte schapen, een eenheid, geo-

metrische orde, en een zwart schaap dat uit-

eindelijk de kudde beïnvloedt waardoor de 

uniformiteit verandert in een kleurrijk 

samenleven. 

Zwart Schaap speelde op  het World Congres 

Assitej 2014, dat het beste jeugdtheater 

wereldwijd selecteert. 

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. 

Workshop dans & muziek
Zingen en dansen met Lydia!

O.L.V. HUMANITY HOUSE 
  

(120 min.) 6 t/m 9 jaar / € 5,00

DI 20 OKT 11.00 uur

HUMANITY HOUSE Prinsegracht 8

Kaarten: educatie@humanityhouse.org

Lydia is negen en wil in Nederland blijven 

omdat ze hier geboren is. Maar haar ouders 

moeten weg omdat die uit een ander land 

komen. Om niet gevonden en weggestuurd te 

worden, moeten ze steeds verhuizen. 

In Lydia’s zelfverzonnen liedjes zingt ze de 

waarheid; ze is het zat om steeds van school 

te veranderen en haar vriendjes achter te 

moeten laten.

Na het kijken van een korte film over Lydia 

ga je zelf aan de slag. Samen met Lydia 

maak je een eigen lied en dans. Een 

muzikant en de maakster van de film helpen 

je hierbij. Ook mag je Lydia vragen stellen 

over de film en haar muziek. 

Ouders en begeleiders mogen blijven kijken 

of kunnen de kinderen na afloop weer 

ophalen.  Alle ouders  zijn van harte 

welkom om de laatste tien minuten komen 

kijken naar het resultaat van de workshop.
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Museumbezoek met workshop
Maak je eigen penning 

O.L.V. MUSEUM BEELDEN AAN 
ZEE    
(120 min.) / € 6,00

MUSEUM BEELDEN AAN ZEE Harteveltstraat 1

Kaarten: 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl

DI 20 OKT 14.00 uur (8 t/m 12 jaar)

WO 21 OKT 14.00 uur (8 t/m 12 jaar)

DO 22 OKT 14.00 uur (6 t/m 10 jaar)

Tijdens deze workshop ontdek je de 

Gipsotheek aan Zee en ga je aan de slag met 

het maken van een eigen penning. Een pen-

ning is een soort munt, een persoonlijke 

gedenkpenning die symbool staat voor een 

bijzonder moment of een belangrijk persoon 

in je leven. Als de penning ligt te drogen ga 

je met een museumdocent kijken naar alle 

bijzondere voorstudies, een soort schetsen 

van kunstwerken, die er te zien zijn en leer 

je alles over het werken met gips. Als het 

gips van de penningen hard is, kun je de pen-

ning uit de mal halen en je eindresultaat 

bewonderen!

Groepen (>7 personen), neem jullie begelei-

der mee. Ouders en begeleiders kunnen de 

kinderen na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan voor 

welke leeftijd en welk tijdstip je kiest.

28 29

Hanuman is een Korzo productie in het 

kader van het India Dans Festival en Festival 

de Betovering.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

workshop. Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren. Wanneer je de voorstelling en 

de workshop combineert, krijg je tussendoor een 

gratis lunch aangeboden.

Workshop dans bij de  
voorstelling Hanuman

O.L.V. KORZO I.S.M. INDIA DANS 
FESTIVAL   

(60 min.) 7 t/m 12 jaar / € 5,00

DI 20 OKT 12.00 uur

WO 21 OKT 12.00 uur

KORZO Prinsestraat 42

Kaarten: 070-3637540 of info@korzo.nl 

of www.korzo.nl

Voorafgaand aan de Indiase dansvoorstelling 

Hanuman kun je in de workshop dans Indiase 

bewegingen leren van de personages uit het 

verhaal van Hanuman.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: je kunt deze workshop los volgen of combine-

ren met de voorstelling Hanuman. Wanneer je de 

voorstelling en de workshop combineert, krijg je 

tussendoor een gratis lunch aangeboden.

Hanuman
KORZO I.S.M. INDIA DANS 
FESTIVAL  

(45 min.) 7 t/m 12 jaar / € 5,00

DI 20 OKT 14.00 uur

WO 21 OKT 14.00 uur

KORZO Prinsestraat 42

Kaarten: 070-3637540 of info@korzo.nl 

of www.korzo.nl

De Betovering en het India Dans Festival 

slaan de handen ineen. Het verre land India 

heeft prachtige verhalen, die al eeuwenlang 

worden doorverteld. Eén van die verhalen 

gaat over de Apenkoning Hanuman. 

Hanuman is voor Indiaas/Hindoestaanse 

kinderen een belangrijk voorbeeld met wie 

zij in hun opvoeding vertrouwd worden 

gemaakt. Zijn moed en trouw waarover in de 

Ramayana wordt verteld zijn wereldwijd 

bekend.

 

Het verhaal van Hanuman

Rama, zijn vrouw Sita en zijn halfbroer 

Lakshmana worden verbannen uit het 

koninkrijk Ayodhya en vestigen zich in een 

bos, ver van de bewoonde wereld. Op een 

dag ontvoert Ravana, de demonenkoningin 

Sita, en neemt haar mee naar zijn paleis in 

de stad Lanka. De gierenkoning Jatuya ziet 

wat er gebeurt en probeert Sita te redden. 

Hij moet zijn dappere poging echter met de 

dood bekopen. Rama en Lakshmana roepen 

de mythische aap Hanuman op om hen te 

helpen. Rama geeft hem zijn ring, zodat Sita 

weet dat hij gestuurd is door Rama.

 

Indiase dansers vertellen en dansen het 

spannende verhaal van Hanuman en dragen 

prachtige kostuums en Indiase maskers. 

Swaffie de Zeehond
KOOMAN’S POPPENTHEATER 

 
(90 min.) 5 t/m 9 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 10.30 uur

KOOMAN’S POPPENTHEATER Frankenstraat 66 

Kaarten: 070-3559305 

of www.koomanspoppentheater.nl

Een visser komt met zijn hengel te dicht bij 

de Zure Zeevrouw – zij betovert hem waar-

door hij een vissengezicht krijgt! Swaffie de 

Zeehond wil de visser helpen en gaat samen 

met Wasco de Wasbeer naar de 

Vuurtorenwachter, die raad weet. Hij zingt 

een slim visje uit de zee die het tweetal op 

het spoor zet van de mythische Zure 

Zeevrouw. Swaffie palmt de Zeevrouw in en 

ontsnapt met haar magische ketting om zo 

de betovering van de visser ongedaan te 

kunnen maken. Maar de ketting heeft een 

geheim in zich. Zal het Swaffie lukken? 

Een vrolijke, spannende voorstelling over 

vriendschap, elkaar helpen en sagen en 

mythen. 

LET OP: reserveren is verplicht en pinnen is niet 

mogelijk in het theater.

In het Mauritshuis bekijk je samen met een 

museumdocent de mooiste zelfportretten 

van schilders uit de Gouden Eeuw. Daarna 

heb je vast zin om ook een portret van jezelf 

te maken. Dat kan! In onze Kunstwerkplaats 

met echte schildersmaterialen.

Ouders en begeleiders mogen de laatste tien 

minuten komen kijken of de kinderen pas na 

afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: trek oude kleding aan die vies mag worden én 

neem een grote plastic tas mee om je kunstwerk 

na afloop in te vervoeren.

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Umm (Oem)

O.L.V. ART-S-COOL 

(90 min.) 4 t/m 10 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 12.00 uur

LAAKTHEATER Ferrandweg 4t

Kaarten: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

Umm Kulthum is een bekende zangeres in 

de Arabische wereld. Je zult horen hoe 

betoverend de klanken zijn. Wij gaan ook 

toveren. Net als in het sprookje Duizend-en-

een-nacht maken we poppen die door onze 

hand of arm of been kunnen bewegen als 

echte Arabische sprookjesfiguren.

Ouders en begeleiders van de jongste kinde-

ren (4 t/m 6 jaar) zijn welkom om te komen 

helpen. De andere ouders/begeleiders kun-

nen de laatste vijftien minuten komen kijken.

TIP: neem een tas mee om je kunstwerk in te 

vervoeren.

Museumbezoek met 
workshop
Dit ben ik 

O.L.V. MAURITSHUIS   
(90 min.) 7 t/m 12 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 14.00 uur

WO 21 OKT 14.00 uur

DO 22 OKT 14.00 uur

VR 23 OKT 14.00 uur

MAURITSHUIS Plein 29

Kaarten: educatie@mauritshuis.nl

Umm (Oem)
DE KOLONIE MT (BE) 
(NEDERLANDSE PREMIÈRE)  
(50 min.) 4 t/m 10 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 11.00 uur & 13.45 uur

LAAKTHEATER Ferrandweg 4t

Kaarten: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

VR 23 OKT 10.30 uur & 13.30 uur

THEATER DAKOTA Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl o

 

Dit is het verhaal van het meisje Umm.

Het is een sprookje.

Ze zong zo mooi.

Ik kan bijna niet geloven dat het echt 

gebeurd is.

 

Muziektheater gebaseerd op het levensver-

haal van een grote zangeres. Umm Kulthum 

had een legendarische stem en was een 

excentrieke, iconische persoonlijkheid. Haar 

liedjes zijn nog steeds immens populair in de 

Arabische wereld. Umm is een universeel 

verhaal in beeld, tekst, beweging en veel 

muziek, voor kinderen én ouders met roots 

in alle windstreken.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

beeldende workshop (zie hiernaast beschreven) in 

Laaktheater en met een theaterworkshop 

(zie pag. 20) in Theater Dakota. Vergeet dan niet 

voor de workshop apart te reserveren.
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voor bijvoorbeeld aan de muur in je kamer. 

Als de vuurtoren klaar is, kun je in het 

winkeltje er een leuke miniatuur zeeman of 

vuurtorenwachter bij kopen. 

Ouders en begeleiders mogen de kinderen 

helpen of na afloop weer ophalen. Bij de 

jongere kinderen (4 t/m 8 jaar) is begeleiding 

nodig.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag en welk tijdstip je kiest.

TIP 1: trek oude kleding aan die vies mag worden 

en neem een grote plastic tas mee om je kunst-

werk na afloop in te vervoeren.

TIP 2: met je workshopkaartje bezoek je, met twee 

anderen, het museum gratis.

Pudding Tarzan
MAXTAK 

(75 min.) 6 t/m 10 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 12.45 uur & 15.15 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

 

De vrolijke en muzikale familievoorstelling 

Pudding Tarzan, gebaseerd op het 

gelijknamige boek van de Deense schrijver 

Ole Lund Kirkegaard, sleept de kijker 

onmiddellijk mee in de wereld van Iwan 

Olsen. Een zeskoppig ensemble van getalen-

teerde acteurs en musici zingen en spelen 

het verhaal van Iwan. Hij wordt door zijn 

klasgenoten stelselmatig gepest en door 

iedereen Pudding Tarzan genoemd. Ondanks 

zijn pijn en verdriet, weet hij troost en kracht 

te putten uit zijn grote gevoel voor humor en 

zijn eigen verbeeldingskracht.

 

Simon van der Geest, bekend van de 

populaire jeugdromans Spinder en Dissus, 

schrijft speciaal voor deze voorstelling de 

tekst en de liedjes. Met deze voorstelling wil 

MaxTak verzet bieden tegen pesten. Pudding 

Tarzan ontroert je, grijpt je bij de keel en 

toch loop je, door de opzwepende muziek en 

de grappige liedjes, vrolijk de zaal uit.

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 muziek bij de  
voorstelling Pudding Tarzan

O.L.V. MAXTAK  

(45 min.) 6 t/m 10 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 14.15 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

Hoe kun je een verhaal te vertellen met 

muziek?  In deze workshop leer je een scène 

te spelen en die (op eenvoudige wijze) te 

begeleiden op een muziekinstrument. 

 

Je oefent in verschillende groepjes dezelfde 

scène. Daarin zitten verschillende rollen.  

Ieder karakter heeft zijn eigen verhaal, belan-

gen en emoties. Welke muziek past daarbij? 

Bij ieder groepje wordt muziek gebruikt om 

deze emoties te uiten en muzikaal kracht bij 

te zetten. Wat gebeurt er als de scène door 

anderen wordt gespeeld? En wat als de 

muziek anders is? 

We bespreken ook de verschillende 

invalshoeken. Wat werkte goed? Wat was 

grappig? Wat was spannend? En waarom 

was dat zo? Doordat je zowel speelt als kijkt, 

snap je hoe je theater maakt en wat je ermee 

kunt zeggen. Je kunt alles gebruiken om een 

verhaal te vertellen en het is leuk om te 

ontdekken hoe je dat kunt doen.

Workshop beeldend
Versier een houten 
vuurtoren

O.L.V. MUZEE SCHEVINGEN
  

(90 min.) 4 t/m 12 jaar / € 6,00

DI 20 OKT 10.30 uur & 13.00 uur

WO 21 OKT 10.30 uur & 13.00 uur

DO 22 OKT 10.30 uur & 13.00 uur

MUZEE SCHEVENINGEN Neptunusstraat 90/92

Kaarten: 070-3500830

 

Versier een houten vuurtoren met verf en 

glitters en je hebt iets leuks 

Museumbezoek met 
workshop
Als de stenen konden 
spreken…

O.L.V. MUSEUM DE 
GEVANGENPOORT  

(90 min.) 8 t/m 12 jaar / € 5,00

DI 20 OKT 10.00 uur

DO 22 OKT 10.00 uur

MUSEUM DE GEVANGENPOORT Buitenhof 33

Kaarten: 070-3123065 of educatie@gevangenpoort.nl

Als de stenen konden spreken, zou je je oren 

niet geloven! In Museum de Gevangenpoort 

hebben zich vele spannende verhalen afge-

speeld. Kom ontdekken wat de gevangenen 

mee hebben gemaakt en vertel het verhaal 

zelf verder aan de hand van een creatieve 

workshop. 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Bij Nederlands Dans Theater (NDT) ontdek je 

tijdens De Betovering hoe het is om danser 

van beroep te zijn. Achter de schermen van 

ons gezelschap beleef je de dag van een 

danser. Opwarmen, repetities, kostuums en 

grime tot het uiteindelijke hoogtepunt: schit-

teren in je eigen mini-voorstelling! Je familie 

mag natuurlijk komen kijken. Danser zijn 

voor één dag, wie wil dat nou niet? Schrijf je 

snel in want het aantal plaatsen is beperkt!

Ouders en begeleiders kunnen de laatste 

vijftien minuten komen kijken naar de 

eindpresentatie.

Workshopochtend
Danser voor één dag

O.L.V. NEDERLANDS DANS 
THEATER   

(210 min.) 8 t/m 10 jaar / € 10,00

WO 21 OKT 10.15 uur

NEDERLANDS DANS THEATER (studio’s) 

Schedeldoekshaven 60 

Kaarten: www.ndt.nl

Verhalen in de Vaillant 

Super Stories!  

(Doorlopend programma) 4 t/m 99 jaar / € 3,00

WO 21 OKT doorlopend van 12.00 tot 16.00 uur

THEATER DE VAILLANT Hobbemastraat 120

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

Reserveren is niet mogelijk.

Kom luisteren naar superverhalen uit alle 

hoeken van de wereld. Ontdek theater 

de Vaillant; de deuren zijn tussen 12:00 en 

15:30 uur open en ieder half uur starten 

verhalen om bij te griezelen of te genieten. 

Genoeg geluisterd? Dan dans je de Azonto 

uit Ghana, trommel je de Kawina uit 

Suriname of breng een bezoekje aan 

museum Wereldspin met nog meer 

verhalen. En durf jij de levensgrote Kompa 

Nanzi een hand te geven? Een Einderloos 

Lekker drankje, tropisch schaafijs? 

LET OP: deze workshop is voor kinderen en 

ouders/begeleiders, maar kinderen mogen ook 

alleen meedoen. Alle deelnemers (zowel 

kinderen als ouders/begeleiders) dienen een 

kaartje te kopen/reserveren.
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Super Stories! 

A
ls de stenen konden spreken

Versier een houten vuurtoren

Het is er allemaal! Samen met Denise 

Jannah sluiten we de dag af met een Anansi 

Concert.

 

Verhalen: Kwame Asanti, Winston 

Scholsberg, Grupo Nanzi e.v.a.

Workshops: Mr. Collins (Azonto dans) en 

Mando Samuel (Kawina percussie)

Concert: Denise Jannah zingt Anansi

Expositie: De Wereldreis van Nansi

TIP: Super Stories! is een doorlopend programma, 

je mag tussen 12:00 - 15:30 uur theater De Vaillant 

binnen lopen.



schaap

schaap

voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen32 33

Ben niet bang
MAAS THEATER EN DANS   
 
(60 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00 

WO 21 OKT 13.00 uur & 15.00 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

 

Je kan voor alles bang zijn: voor een boze 

wolf of een spook onder je bed. Maar hon-

derd keer vervelender is het als volwasse-

nen de hele tijd over je hoofd heen zitten te 

bekvechten. Iedereen maakt wel eens ruzie, 

maar sommige mensen kunnen het echt bij-

zonder goed. Virginia en Wolf maken een 

hele nacht lang ruzie, zelfs als de buren op 

bezoek komen. Ze doen het zo goed dat je er 

gewoon keihard om moet lachen. En geluk-

kig, het kind grijpt tenslotte in. Dat is altijd 

beter.

Ben niet bang is een woordenstroom als een 

waterval door twee topacteurs gecombi-

neerd met acrobatische bewegingen van 

twee zwijgende, fysieke spelers.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

animatiefilmpje. De filmpjes worden na de 

workshop geüpload op de Heden website of 

Facebook waar jij (of ouders/begeleiders) 

jouw filmpje kunt downloaden. 

Ouders en begeleiders mogen de laatste tien 

minuten komen kijken of de kinderen pas na 

afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Workshop
Niet zo stilleven!

O.L.V. HEDEN  

(150 min.) 5 t/m 12 jaar / € 6,00

WO 21 OKT 13.00 uur

DO 22 OKT 13.00 uur

VR 23 OKT 13.00 uur

HEDEN Denneweg 14A

Kaarten: lia@heden.nl

In deze workshop komt het stilleven letter-

lijk tot leven. Je maakt een stopmotion 

animatie van een stilleven uit de collectie 

van Heden en je leert tegelijkertijd iets over 

de kunstvorm stilleven. Je gaat aan de slag 

met knippen van beeldelementen uit het stil-

leven. Je voegt dingen toe of haalt dingen 

weg. Door steeds kleine veranderingen aan 

te brengen in de compositie en die na elke 

verandering te fotograferen ontstaat een 

De Wolkenfabriek
POPPENTHEATER IRENE LAROS

(45 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

WO 21 OKT 11.00 uur & 14.00 uur

LAAKTHEATER Ferrandweg 4t

Kaarten: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

Elke avond luistert Willy, de wolkenmaker, 

naar het weerbericht om zo te weten te 

komen welke wolken hij de lucht in moet 

sturen. Morgen wordt het een mieters mooie 

dag en is er geen wolkje aan de lucht! Willy 

heeft dus eindelijk weer eens een dagje vrij. 

Maar wat gebeurt er als Wolly, de weerkip, 

toch per ongeluk wat wolkenknopjes 

indrukt? 

De voorstelling wordt gespeeld aan de hand 

van een levensgroot pop-up boek, waarvan 

elke omgeslagen bladzijde een nieuwe 

wereld laat zien. Een lust voor het oog, vol 

vondsten en verrassingen, die kreten van 

bewondering en verwondering ontlokt en het 

publiek moeiteloos meevoert in de wereld 

van het weer.

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 Wolkenfabriek

O.L.V. ART-S-COOL  
(90 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

WO 21 OKT 12.00 uur

LAAKTHEATER Ferrandweg 4t

Kaarten: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

Een pop-up is een boek of kaart waar van 

alles uit omhoog komt wanneer je de 

bladzijde omslaat. Het decor van De 

Wolkenfabriek lijkt ook op een pop-up. En dat 

ga jij ook maken: een eigen wereld die 

omhoog floept als je hem opendoet. 

 

Ouders en begeleiders van de jongste kinde-

ren (4 t/m 6 jaar) zijn welkom om te komen 

helpen. De andere ouders/begeleiders kun-

nen de laatste vijftien minuten komen kijken.

TIP: neem een tas mee om je kunstwerk in te 

vervoeren.

Het schaap Veronica
NTJONG (PREMIÈRE) 

(90 min.) 6 t/m 12 jaar / € 10,00

WO 21 OKT 15.00 uur

DO 22 OKT 15.00 uur

VR 23 OKT 15.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (grote zaal)  

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

Annie M.G. Schmidt voor de hele familie.

 

Bah, zei het schaap Veronica,

het regent pijpenstelen!

Ja, zegt u dat warempel wel,

zeiden de dames Groen,

’t is weer, om met z’n allen straks

een erfenis te delen.

Die is er niet. Maar zullen we

een spelletje gaan doen?

 

Het schaap Veronica lapt alle regels aan haar 

laars en heeft een heel eigen willetje. Samen 

met de drukke dames Groen en de koppige 

Dominee vormt ze een wonderlijk, maar her-

kenbaar modern gezin.

 

Een vrolijke, eigenzinnige familievoorstelling 

over het beroemde schaap van Annie M.G. 

Schmidt die het hart van jong en oud 

verovert. Een knusse, gezellige en burgerlij-

ke wereld die op hilarische wijze te grazen 

wordt genomen met liedjes en 

sing-a-long voor jong publiek.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

Muziek van beneden
HET HOUTEN HUIS  

(50 min.) 4 t/m 12 jaar / € 6,00

WO 21 OKT 15.30 uur

DE NIEUWE REGENTES Weimarstraat 63

Kaarten: www.denieuweregentes.nl

De buurman boven broedt op een heel groot 

ei. Die van hiernaast is alle dagen ziek, maar 

heeft niemand nodig. ’s Nachts sluipt er een 

tijgermeisje door de straat. De pianoleraar 

van beneden heeft geen werk en speelt 

alleen voor zichzelf. En ik, ik ben een konijn. 

Morgen geef ik een feestje.

 

Muziek van beneden is een familievoorstelling 

over een straat vol dichte deuren, overlopen-

de harten, ongewone ontmoetingen en 

muziek die door alle muren dringt …

 

“De kracht van Het Houten Huis ligt in een 

onuitputtelijke creativiteit om de wonderlijke 

scènes organisch en logisch tevoorschijn te 

toveren.” - De Volkskrant ****

Studio Schaap 
NTJONG  

(DOORLOPEND PROGRAMMA)

4 t/m 12 jaar / gratis toegang bij de activiteiten 

(m.u.v. het Schapencollege – zie hieronder)

WO 21 OKT doorlopend van 11.00 uur tot 17.00 uur

DO 22 OKT doorlopend van 11.00 uur tot 17.00 uur

VR 23 OKT doorlopend van 11.00 uur tot 17.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (foyer)  

Korte Voorhout 3

Kaarten: reserveren is niet nodig  

(m.u.v. het Schapencollege – zie hieronder). 

Het Schaap Veronica zet de hele foyer van de 

Koninklijke Schouwburg op z’n kop! Knutsel 

mee aan de schaapskudde van NTjong! 

Ondertussen luister je naar muziek uit de 

voorstelling en zijn er allerlei andere dingen 

te doen. Ook als je niet naar de voorstelling 

gaat ben je van harte welkom om te komen 

knutselen tussen 11.00 en 17.00 uur!

Het Schapencollege

Op DO 22 OKT om 13.30 uur is er een

speciaal Schapencollege door prof. dr. Jaap 

Wagenaar van de Universiteit Utrecht. Hoe 

zit dat nou met de wol van een schaap? En 

waarom blaten schapen eigenlijk? Je mag 

professor Jaap alles vragen!

Entree: € 2,50. 

Reserveren kan via de kassa van de 

Koninklijke Schouwburg (0900-3456789 

of www.ks.nl). 

Grote groepen (>7 personen) kunnen zich 

minimaal twee dagen van tevoren melden bij 

Leo Sterrenburg via:

leo.sterrenburg@nationaletoneel.nl

TIP: Kinderen tot 5 jaar en groepen (>7 personen), 

neem een ouder of begeleider mee die kan helpen.
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Maanzucht
WIE WALVIS (PREMIÈRE)  

(50 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

DO 22 OKT 11.00 uur 

LAAKTHEATER Ferrandweg 4t

Kaarten: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

VR 23 OKT 13.00 uur

THEATER LUDENS  

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

Een ontevreden man zit chagrijnig tussen al 

zijn spullen. Hij wil nog zoveel hebben, maar 

kan niet bedenken wat. Hij heeft immers 

alles al. Op een nacht wordt de man wakker 

van een licht dat op hem valt. Het is de 

maan. Hij raakt betoverd door haar schoon-

heid. Oh, wat is ze mooi! Maar, bedenkt hij, 

ze zou nog veel mooier kunnen schitteren 

als ze dat vlak boven zijn hoofd zou doen. Of 

in een doosje waar hij iedere avond in zou 

kunnen kijken. Bovendien kan de heb-

berige man de gedachte niet uit-

staan dat anderen net zo kun-

nen genieten van de maan als 

hij dat doet. Hij wil haar 

helemaal voor zichzelf. 

Wanneer het hem lukt de 

maan uit de hemel te 

pakken, lijkt alles mis te 

gaan: paarden beginnen 

te blaffen, vissen gaan 

vliegen en bomen groeien 

plots naar beneden. De man 

ziet het allemaal gebeuren, maar 

wil koste wat het kost de maan voor 

zichzelf houden.

 

Wie Walvis maakt humoristisch muziekthea-

ter voor kinderen die zich groot voelen en 

volwassenen die weer even klein willen zijn. 

Theater over grote vraagstukken, maar altijd 

luchtig en vol humor verteld. Voor haar voor-

stellingen ontving de groep lovende recen-

sies (o.a. Volkskrant **** en NRC).

 

TIP: je kunt deze voorstelling combineren met een 

workshop. Vergeet dan niet voor de workshop 

apart te reserveren. 

Workshop beeldend
Hangman vs. Peaceman

O.L.V. STROOM DEN HAAG  

(120 min.) 9 t/m 12 jaar / gratis toegang

DO 22 OKT 10.00 uur

VR 23 OKT 10.00 uur

MADURODAM (Stroom Den Haag op locatie) 

George Maduroplein 1

Kaarten: via Stroom Den Haag: info@stroom.nl

Iedereen kent het spel Galgje wel, ook wel 

Hangman genoemd: het spelletje waarbij je 

letters moet raden die samen een woord 

vormen. Maar raad je een aantal keren de 

verkeerde letters ... dan hangt het mannetje 

aan de galg. Wat gek eigenlijk! Wat betekent 

deze galg in het kader van Vrede en Recht? En 

wat betekenen deze woorden voor jou? Samen 

met kunstenaar Anne Marie van Rees ga je het hebben over dit onderwerp en werk je toe naar 

een eigen performance/kunstwerk over Vrede en Recht! 

 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

LET OP: geef bij het reserveren een e-mailadres én telefoonnummer door en geef duidelijk aan voor 

welke dag je kiest.

Workshop dans
MOve & GrOOve  
MOve & DAAnce

O.L.V. NEW DANCE CENTER  
(375 min.) 9 t/m 12 jaar / € 25,00

DI 20 OKT & DO 22 OKT 10.00 uur

NEW DANCE CENTER (Mooof-gebouw)  

Binckhorstlaan 135

Kaarten: www.newdancecenter.nl

MOve & GrOOVe: leer in één dag alle ins en 

outs van Moderne Dans & HipHop (di 20).

MOve & DAAnce: leer in één dag alle ins en 

outs van Moderne Dans & Capoeira (do 22).

Met Joan van der Mast (New Dance Center) 

voor Moderne Dans, Ben van der Linden 

(Styles Dance Platform) voor HipHop en 

Vladimir Frama van Batuque Capoeira.  

 

Alle ouders, begeleiders en geinteresseer-

den zijn welkom om op beide dagen om 16:00 

uur naar een presentatie te komen kijken.

 

TIP: neem je eigen lunchpakket mee en trek mak-

kelijk zittende kleding aan waarin je goed kunt 

bewegen.

Boekjes en schriftjes uit de winkel zijn mooi, 

maar zelfgemaakte boekjes en schriftjes zijn 

bijzonder. Met een kleurrijk kaftje en een 

simpele vouwtechniek maak je van gewoon 

papier een handig boekwerkje voor al jouw 

notities en geheimen.

Ouders en begeleiders mogen gratis de 

tentoonstelling 24 uur met Willem bekijken of 

meehelpen.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welke 

dag je kiest.

TIP: trek oude kleding aan die vies mag worden én 

neem een grote plastic tas mee om je kunstwerk 

na afloop in te vervoeren.

Workshop beeldend  

Fantasieboekjes Maken      

O.L.V. NATIONAAL ARCHIEF   
(90 min.) 8 t/m 12 jaar / € 2,50

DO 22 OKT 13.00 uur

VR 23 OKT 13.00 uur

ZA 24 OKT 13.00 uur

ZO 25 OKT 13.00 uur

NATIONAAL ARCHIEF Prins Willem-Alexanderhof 20

Kaarten: events@nationaalarchief.nl

Ad en Eefje (en het 
verloren paradijs)
TAFEL VAN VIJF 

(60 min.) 6 t/m 10 jaar / € 6,00

DO 22 OKT 13.00 uur & 15.00 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl 

of kassa@theateraanhetspui.nl

Ad & Eefje (en het verloren paradijs) vertelt 

met prachtige jazzy popmuziek, zang en 

vooral veel humor een junior versie van het 

verhaal van Adam en Eva. Het gaat over twee 

kinderen die uit het paradijs vallen en samen 

een nieuwe wereld moeten opbouwen. Maar 

de vraag is hoe je dat doet, terwijl alles om 

je heen verandert en niet meer veilig is. 

Langzaam gaan Ad & Eefje geloven dat het 

kan; dat hun zelfgemaakte tuin misschien 

wel de allermooiste ooit wordt!

Ad & Eefje (en het verloren paradijs) is 

bruisend muziektheater met twee jonge 

talenten die de sterren van de hemel zingen 

en drie weergaloze musici in de huid van de 

slang.

 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Maanzucht

O.L.V. ART-S-COOL 

(90 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

DO 22 OKT 12.00 uur

LAAKTHEATER Ferrandweg 4t

Kaarten: 070-3933348 of www.laaktheater.nl

VR 23 OKT 14.00 uur

THEATER LUDENS  

Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

Kaarten: 070-3871168 of www.theaterludens.nl

In de voorstelling Maanzucht wil een chagrij-

nige man de maan vangen en voor zichzelf 

houden. Hij heeft al heel veel spullen maar 

raakt geroerd door het licht van de maan. 

Maar hoe doe je dat, de maan vangen? In 

deze workshop ga jij dat proberen. Je gaat 

spullen veranderen in licht!

 

Ouders en begeleiders kunnen de laatste 

vijftien minuten komen kijken.

TIP: breng eigen mooie spulletjes (van hard mate-

riaal) mee die je voor altijd wilt bewaren en neem 

een tas mee om je kunstwerk in te vervoeren.
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TIP: je kunt beide Rabarber workshops na 

elkaar volgen.
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Een groot mysterie in het Kinderboeken-

museum, waarbij echte speurneuzen nodig 

zijn! Tijdens Night at the Museum blijf je sla-

pen in het Kinderboekenmuseum en ontmoet 

je schrijfster Vivian den Hollander en illus-

trator Juliette de Wit. Zij nemen je mee op 

ontdekkingsreis door de spannende wereld 

van Spekkie en Sproet. Ben jij net zo goed in 

speuren als zij? Ga dan mee op speurtocht 

door het museum en help raadsels 

oplossen. 

Ouders en begeleiders kunnen ’s ochtends 

vanaf 07.00 uur aanschuiven bij het ontbijt in 

het museum.

LET OP: neem je eigen luchtbed of slaapmatje, 

kussen en een slaapzak mee!

Night at the Museum: 
speurneuzen gezocht!
MET VIVIAN DEN HOLLANDER & 
JULIETTE DE WIT 

(1 nacht) 8 t/m 10 jaar / € 15,00

DO 22 OKT 19.30 uur

KINDERBOEKENMUSEUM 

Prins Willem-Alexanderhof 5

Kaarten: reserveren via 070-3339666 tijdens 

openingstijden van het museum.  

Betalen op de avond zelf.

Schrijf- en toneelworkshop
Schreeuw je hart van de 
daken show 

O.L.V. THEATERSCHOOL 
RABARBER 

SCHREEUW JE HART VAN DE DAKEN SHOW 9+

(120 min.) 9 t/m 10 jaar / € 6,00

VR 23 OKT 10.00 uur

SCHREEUW JE HART VAN DE DAKEN SHOW 11+

(120 min.) 11 t/m 12 jaar / € 6,00

VR 23 OKT 12.30 uur

 

THEATERSCHOOL RABARBER 

Bilderdijkstraat 35

Kaarten: 070-3450996 of www.rabarber.net

Alles waar je woedend over bent, wat je in 

elkaar wilt schoppen, of tegenaan wilt schel-

den of schreeuwen. Alles waar je zielsgeluk-

kig van wordt, dat je er keihard van gaat zin-

gen en al je kleren uit wil trekken.  Alles 

waar je je vreselijke zorgen over maakt, dat 

je er ’s nachts niet van slaapt, waar je mee 

vecht en worstelt omdat het verdorie niet 

lukt, als een dikke knoop in je hoofd. Alles 

wat je nou echt niet snapt. En alles wat je 

nog wilt weten ... Over al die dingen ga je 

schrijven. En daarna mag je met die tekst 

zelf de vloer op. We maken er fantastisch 

theater van. Theater met lef, een grote bek 

of een zachte stem. Zeggen wat je écht wilt 

zeggen. Theater waar je hart van gaat bon-

zen en je benen van gaan meeswingen op de 

maat van de muziek.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan voor 

welke leeftijd je kiest.

Museumbezoek met 
workshop
Held op Sokkel!

O.L.V. HAAGS HISTORISCH 
MUSEUM  

(90 min.) 6 t/m 12 jaar / € 5,00

DO 22 OKT 14.00 uur

HAAGS HISTORISCH MUSEUM Korte Vijverberg 7

Kaarten: 070-3123065  

of educatie@haagshistorischmuseum.nl

Je ziet ze overal in de stad: standbeelden. 

Maar wie zijn deze ‘helden op sokkels’? Je 

ontdekt het in onze tentoonstelling. Daarna 

ga je zelf aan de slag: voor wie richt jij een 

standbeeld op? 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen. Museumbezoek met workshop
Modeontwerpen

O.L.V. PANORAMA MESDAG   

(120 min.) 9 t/m 12 jaar / € 6,00

VR 23 OKT 14.00 uur

PANORAMA MESDAG Zeestraat 65

Kaarten: info@panorama-mesdag.nl

In Panorama Mesdag is vanaf 19 oktober 2015 een tentoonstelling te zien van hele bijzondere 

jurken, gemaakt door Peter George d’Angelino Tap. Deze Haagse kunstenaar/modeontwerper 

heeft voor de jurken kleuren gebruikt die voorkomen in de zeeschilderijen van Hendrik 

Willem Mesdag en de kleurrijke werken van Vincent van Gogh. Na een rondleiding over de 

tentoonstelling, neem je een kijkje in het Panorama Mesdag atelier om te zien hoe de jurken 

gemaakt zijn. Vervolgens ga je zelf aan de slag met het ontwerpen van je eigen creaties. Dat 

wordt tekenen, knippen, plakken, passen en tussendoor ... lekker limonade drinken!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

Perenbomen bloeien wit

KWATTA & THEATER GNAFFEL

(60 min.) 8 t/m 12 jaar / € 6,00

VR 23 OKT 13.00 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

Vroeger speelden we het

We hebben het jarenlang gespeeld

We begonnen altijd buiten, bij de oude beuk

Meestal was het Klaas die aftelde

Drie, twee, een, af.

Perenbomen bloeien wit is gebaseerd op de 

gelijknamige jeugdroman van Gerbrand 

Bakker. De tweeling Klaas en Kees en hun 

jongere broer Gerson spelen al heel lang 

‘zwart’. Een spel waarbij de belangrijkste 

regel is dat ze hun ogen niet mogen open-

doen. Een soort blindemannetje. Als op een 

zondagochtend de broers en de hond Daan in 

het autootje van hun vader stappen,

verandert alles in één klap. 

Kwatta en Gnaffel brengen het aangrijpende, 

maar door z’n lichtheid ook grappige verhaal 

met vier acteurs en vier poppen op de 

planken. Een samenwerking van twee 

belangrijke theatergezelschappen in het 

Nederlands jeugdtheater. 

 

Workshop dans
Urban Dance Stories 

O.L.V. THEATERSCHOOL 
RABARBER  

URBAN DANCE STORIES 9 +

(90 min.) 9 t/m 10 jaar / € 6,00

VR 23 OKT 12.30 uur

URBAN DANCE STORIES 11 +

(90 min.) 11 t/m 12 jaar / € 6,00

VR 23 OKT 10.30 uur

THEATERSCHOOL RABARBER 

Bilderdijkstraat 35

Kaarten: 070-3450996 of www.rabarber.net

Dansen is meer dan alleen pasjes aanleren. 

In Urban Dance Stories leer je een verhaal 

dansen. Kom en dans jouw verhaal.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan voor 

welke leeftijd je kiest.
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een plekje heeft gekregen. Ze dagen elkaar 

uit, drijven elkaar tot het uiterste en werken 

samen tot ze de balans hebben gevonden.

 

Ex Aequo is een wonderschone voorstelling 

van twee jonge circusartiesten die je met 

stoere, acrobatische capriolen verwonderen 

en ontroeren door hun ontwapenende 

optreden.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Ex Aequo
CIRCUS KATOEN (BE)  

(60 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

ZA 24 OKT 13.00 uur & 15.30 uur

THEATER AAN HET SPUI (Zaal 2) Spui 187

Kaarten: 070-3465272 / www.theateraanhetspui.nl

of kassa@theateraanhetspui.nl 

 

Waar komt haar kamerplant? Waar zetten 

we de kast? En waar komt zijn kleding? In 

Ex Aequo gaan twee karakters met elkaar 

samenwonen. Beiden hebben belangrijke 

spullen die hun eigen plaats verdienen. Op 

speelse en fysieke wijze verkennen zij de 

ruimte waarin ze samen gaan wonen 

en rusten niet voor alles 

Meneer Mølsk
ETIENNE BORGERS (NL/NO)

 
(40 min.) 4 t/m 8 jaar / € 6,00

ZA 24 OKT 13.00 uur & 15.00 uur

THEATER DAKOTA Zuidlarenstraat 57

Kaarten: 070-3265509 / www.theaterdakota.nl

of kassa@theaterdakota.nl

 

Wat is het verschil tussen een huilende 

hond, een huilende baby en het huilen van de 

wind? 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 muzikale ode aan de 

verbeelding. Poëtisch en stoer voor kinderen 

vanaf vier jaar.  

Meneer Mølsk is een co-productie met 

Nordland Visual Theatre (NO).

 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

TIP: je kunt de voorstelling combineren met een 

theaterworkshop, zie pag. 20. Vergeet dan niet 

voor de workshop apart te reserveren.

Workshop beeldend bij de 
voorstelling Kaspar H.

O.L.V. ART-S-COOL  

(90 min.) 7 t/m 12 jaar / € 6,00

ZO 25 OKT 12.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

Wat is nu het echte verhaal over Kasper H? 

Iedereen heeft zijn eigen waarheid over hem. 

Dat ga jij ook doen; je maakt een verhaal 

door het onechte echt te maken. Hoe? Je 

maakt een schaduwtheater waarbij de scha-

duwen echt zijn, bijvoorbeeld een draak, een 

paard, een wolf, een prins of een Kaspar H. 

Jouw mening is de enige echte waarheid.

Ouders en begeleiders kunnen de laatste 

vijftien minuten komen kijken.

TIP: neem een tas mee om je kunstwerk in te 

vervoeren.

 

Kaspar H.
NOCHEM & VAN LUYN 
(PREMIÈRE) 
(55 min.) 7 t/m 12 jaar / € 6,00

ZO 25 OKT 11.00 uur & 13.30 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG (Paradijs) 

Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

Duitsland, 1828. Er duikt vanuit het niets een 

jongen op in Neurenberg. Hij loopt vreemd 

en hij kan maar één zin zeggen: “Ik wil een 

ruiter zijn, zoals mijn vader was.” Wie hij is 

en hoe hij daar terecht is gekomen is niet 

duidelijk. Want hij zegt niks anders dan die 

ene zin. Toch zijn er een heleboel mensen 

die precies weten wat het verhaal van 

Kaspar H. is. Maar niemand is het met 

elkaar eens! “Hij is opgevoed door wolven!” 

“Nee, hij is eigenlijk een prins!” “Jullie zitten 

er allebei naast, hij is gewoon een 

leugenaar!” 

Hoe herken je de waarheid?

 

Met verschillende muziekinstrumenten 

vertelt Nochem & Van Luyn het verhaal van 

een jongen waarover meer meningen 

bestaan dan feiten. Een muzikale voorstel-

ling over wat er gebeurt als je niet meer 

weet welk verhaal het dichtst bij de werke-

lijkheid in de buurt komt.

 

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.

Yakanuko; Vecht voor 
je dromen
BIRD & SHEEP (PREMIÈRE)  
(60 min.) 6 t/m 15 jaar / € 10,00

ZA 24 OKT 15.30 uur & 19.00 uur

KONINKLIJKE SCHOUWBURG Korte Voorhout 3

Kaarten: 0900-3456789 of www.ks.nl

De wereld zit vol mooie verhalen waarvan je 

alleen kunt genieten als je erbij stilstaat. 

Avonturen waar jij deel van kunt uitmaken 

wanneer je dat toelaat. Kijk om je heen, luis-

ter naar de geluiden en beleef ze, want ze 

zijn speciaal voor jou gemaakt. Alleen dan 

word jij de held van je eigen verhaal.

 

De voorstelling Yakanuko – Vecht voor je dro-

men, verteld door Curt Fortin, gaat over 

goed en kwaad, moed, vriendschap en wat 

het betekent om te vechten voor je dromen. 

Beleef met Yakanuko een heldhaftig avon-

tuur met zang, dans, visuele effecten en een 

spetterende lasershow.

 

Aan de basis van de voorstelling ligt de rijk 

geïllustreerde jeugdroman “Yakanuko – Een 

gevaarlijke opdracht”. In dit boek wordt het 

verhaal verteld van het elfjarige jongetje 

Jake, die zijn vader kwijtraakte toen hij acht 

was. Vanaf dat moment besloot hij om voor 

zijn dierbaren te gaan vechten en hen te 

beschermen. Het is een persoonlijk verhaal 

dat auteur Curt Fortin heeft omgezet naar 

een jeugdroman met illustraties van Nick 

van Leent.

LET OP: geef bij het reserveren duidelijk aan welk 

tijdstip je kiest.
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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.

SLOTVOORSTELLING

voorstelling : kijken no dutch requiredworkshop : doen40

V R I J D A G  1 6  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
19:15 Opening Festival & De komst van de Tijger (Tiger Tale) - Barrowland 

Ballet (UK)
7 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 55 min. 8

Z A T E R D A G  1 7  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
10:15 Stip & Vlek doen weer gek  

Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)
2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
40 min. 13

11:00 De komst van de Tijger (Tiger Tale) - Barrowland Ballet (UK) 7 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of  www.theateraanhetspui.nl 55 min. 8
11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes - Regie: Arne Lindtner Næss (NO) 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 13

12:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
12:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
12:45 Verbind de stippen (Connect the dots) - Arch8 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 18
13:00 Wolf spel (Il gioco del lupo) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 50 min. 19
13:00 Workshop beeldend Papier Maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 19
13:00 Workshop film Animatiefilm maken  - o.l.v. Filmhuis Den Haag 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
60 min. 15

13:00 Workshoptraject Toneelatelier: Ik denk dus ik besta - o.l.v. NTjong 8 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 4 dagen 19
13:15 Ernest & Célestine - Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & 

Benjamin Renner (FR/BE)
6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 14

13:45 Workshop dans bij de voorstelling Verbind de stippen  
(Connect the dots) - o.l.v. Arch8

6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 18

14:00 Workshop theater Samen de vloer op 4+ - o.l.v. Theaterschool 
Rabarber

4 t/m 6 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 45 min. 20

14:30 Mini en de muggen - Regie: Flemming Quist Moller & Jannik 
Hastrup (DK)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 14

14:45 Workshop theater Samen de vloer op 6+  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

6 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 60 min. 20

15:00 Bezoek voor beer - Het Laagland 4 t/m 8 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 55 min. 20
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:30 Wolf spel (Il gioco del lupo) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 50 min. 19
16:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 84 min. 15

Z O N D A G  1 8  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
10:15 Stip & Vlek doen weer gek  

Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)
2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
40 min. 13

10:30 Bezoek voor beer - Het Laagland 4 t/m 8 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 55 min. 20
11:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Paviljoen Kobus  

(Laaktheater op locatie)
070-3933348 of www.laaktheater.nl 35 min. 21

12:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
12:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
11:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
11:00 Verbind de stippen (Connect the dots) - Arch8 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 18
11:00 Willem en Wolfgang - Residentie Orkest - incl. instrumententuin 6 t/m 12 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 55 min. 20
11:00 Wolf spel (Il gioco del lupo) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 50 min. 19
11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes - Regie: Arne Lindtner Næss (NO) 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 13

11:30 Workshop theater Samen de vloer op 4+  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

4 t/m 6 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 45 min. 20

12:00 Workshop dans bij de voorstelling Verbind de stippen  
(Connect the dots) - o.l.v. Arch8

6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 18

12:45 Workshop theater Samen de vloer op 8+ 
 o.l.v. Theaterschool Rabarber

8 t/m 9 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 60 min. 20

13:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
13:00 Workshop beeldend Papier Maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 19
13:00 Workshop film Wat is film? - o.l.v. Elisa Mutsaers 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 15

13:15 Ernest & Célestine  
Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)

6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 14

13:30 Bezoek voor beer - Het Laagland 4 t/m 8 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 55 min. 20
14:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Paviljoen Kobus  

(Laaktheater op locatie)
070-3933348 of www.laaktheater.nl 35 min. 21

14:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 84 min. 15
14:00 Verbind de stippen (Connect the dots) - Arch8 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 18
14:00 Wolf spel (Il gioco del lupo) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Theater aan het Spui 070-3465272 of of www.theateraanhetspui.nl 50 min. 19
14:30 Mini en de muggen - Regie: Flemming Quist Moller & Jannik 

Hastrup (DK)
4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 14

15:00 Proeverij De Blinde Smaaktest – Wat proef jij? - Humanity House 10 t/m 12 Humanity House educatie@humanityhouse.org 90 min. 22
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

16:00 Radio West Thee (met koekjes) Concert - Koninklijk Conservatorium 4 t/m 12 Nieuwe Kerk (Dr Anton 
Philipszaal op locatie)

070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 50 min. 22

DE GROTE HULA SHOW
WIETSKE VOGELS & MILAN 
SEEGERS  
(30 min.) 4 t/m 99 jaar / gratis toegang

ZO 25 OKT 15.30 uur

ATRIUM DEN HAAG Spui 70

Kaarten: reserveren is niet nodig

Ringenbezweerster Wietske Vogels en 

meester in de plooikunst Milan Seegers bun-

delen hun krachten in DE GROTE HULA SHOW. 

In dit fantastische hoepelspektakel passeren 

ringen in allerlei soorten en maten de revue. 

Het circusduo laat zien hoe veelzijdig een 

simpele ring kan zijn. Tenminste, als hun 

onderlinge geschillen geen roet in het eten 

gooien …

 
Workshop hula hoop bij de 
voorstelling DE GROTE HULA 
SHOW

O.L.V. WIETSKE VOGELS   
(60 min.) 6 t/m 12 jaar / € 6,00

ZO 25 OKT 13.30 uur

ATRIUM DEN HAAG Spui 70

Kaarten: atrium@denhaag.nl

In deze workshop leer je een paar vette hoe-

lahoep trucs van Wietske en Milan en je 

krijgt een kleine rol in DE GROTE HULA SHOW 

om half vier in het Atrium. 

 

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen 

na afloop weer ophalen.  

 

LET OP: als je aan deze workshop meedoet, moet 

je ook mee mogen en willen doen aan de 

slotvoorstelling om half vier.
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no dutch required    * = doorlopend programma
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PROGRAMMA FESTIVAL DE BETOVERING 2015 laatste info op www.debetovering.nl alles uitverkocht? welnee, met zoveel programmaonderdelen hebben we plek voor iedereen!  kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn. 

M A A N D A G  1 9  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Eerst (Primo) - Alfredo Zinola & Felipe González (IT / DE) 2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 35 min. 9
09:30 English drama workshop I want to be famous 7+ 

o.l.v. Theaterschool Rabarber
7 t/m 8 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 60 min. 22

10:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Nieuw Waldeck 070-3538610 of nieuwwaldeck@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
10:00-17:00* Het lukt me vast! (I think I can) *(doorlopende installatie)  

Terrapin (AU)
5 t/m 99 Atrium Den Haag atrium@denhaag.nl n.v.t. 6

10:00 Workshop beeldend V van Vrijheidsmasker - o.l.v. Stroom Den Haag 9 t/m 12 Madurodam (Stroom Den 
Haag op locatie)

via Stroom Den Haag: info@stroom.nl 120 min. 23

10:15 Stip & Vlek doen weer gek  
Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)

2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

40 min. 13

10:15 Wonderzoekers - Anne-beth Schuurmans/ Compagnie Squeezz 2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 40 min. 9
10:15 Workshop dans Schat...waar ben je? 

o.l.v. Little Doll Dance Company
2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 35 min. 10

10:30 AaiPet - BonteHond 2 t/m 5 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 40 min. 10
10:30 English drama workshop I want to be famous 9+  

o.l.v. Theaterschool Rabarber
9 t/m 10 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 60 min. 22

11:00 De Ring - Beer muziektheater 6 t/m 10 Bibliotheek Ypenburg 070-3538611 of ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 45 min. 23
11:00 Eerst (Primo) - Alfredo Zinola & Felipe González (IT / DE) 2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 35 min. 9
11:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
11:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
11:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
11:00 Hoeveel zou de wereld wegen? - Theatergroep Fien 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 25
11:00 Ik wacht niet, ik feest! - TG Locals 5 t/m 8 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 45 min. 24

11:00 Workshop beeldend Spruitjes papier scheppen  
o.l.v. Museum Meermanno

7 t/m 12 Museum Meermanno dijkstra@meermanno.nl 120 min. 24

11:15 Workshop dans Schat...waar ben je? - o.l.v. Little Doll Dance 
Company

2 t/m 5 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 35 min. 10

11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes  
Regie: Arne Lindtner Næss (NO)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 13

11:45 Wonderzoekers - Anne-beth Schuurmans/ Compagnie Squeezz 2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 40 min. 9
11:45 Workshop dans Schat...waar ben je? - o.l.v. Little Doll Dance 

Company
2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 35 min. 10

12:00 AaiPet - BonteHond 2 t/m 5 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 40 min. 10
12:00 English drama workshop I want to be famous 11+  

o.l.v. Theaterschool Rabarber
11 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 60 min. 22

12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Hoeveel zou de wereld 
wegen? - o.l.v. ART-S-COOL

6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 25

12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Ik wacht niet, ik feest! 
o.l.v. ART-S-COOL

5 t/m 10 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 90 min. 24

12:00 Workshop theater bij de voorstelling Game Over  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

4 t/m 7 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 21

12:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
13:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
13:00 Oma, mag ik mijn pop terug? - Theater Gnaffel 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 26
13:00 Workshop film Animatiefilm maken  - o.l.v. Filmhuis Den Haag 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
60 min. 15

13:15 Ernest & Célestine  
Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)

6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 14

13:45 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
14:00 Hoeveel zou de wereld wegen? - Theatergroep Fien 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 25
14:00 Ik wacht niet, ik feest! - TG Locals 5 t/m 8 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 45 min. 24
14:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 84 min. 15
14:00 Workshop beeldend Miniboekje maken - o.l.v. Grafische Werkplaats 7 t/m 12 Grafische Werkplaats www.grafischewerkplaats.nl 90 min. 25
14:00 Workshop muziek BASIS - o.l.v. Koninklijk Conservatorium 7 t/m 11 Koninklijk Conservatorium basis@koncon.nl 120 min. 16
14:30 Eerst (Primo) - Alfredo Zinola & Felipe González (IT / DE) 2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 35 min. 9
14:30 Mini en de muggen - Regie: Flemming Quist Moller & Jannik 

Hastrup (DK)
4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 14

14:30 Workshop beeldend Spruitjes papier scheppen - o.l.v. Museum 
Meermanno

7 t/m 12 Museum Meermanno dijkstra@meermanno.nl 120 min. 24

15:00 De Ring - Beer muziektheater 6 t/m 10 Bibliotheek Leidschenveen 070-3537660 of leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 45 min. 23
15:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Ypenburg 070-3538611 of ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
15:00 Octavio’s Elektro - Tal en Thee (BE) 7 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 50 min. 26
15:00 Oma, mag ik mijn pop terug? - Theater Gnaffel 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 26
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:15 Wonderzoekers - Anne-beth Schuurmans/ Compagnie Squeezz 2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 40 min. 9
15:15 Workshop dans Schat...waar ben je?  

o.l.v. Little Doll Dance Company
2 t/m 5 Zuiderstrandtheater 070-8800333 of www.zuiderstrandtheater.nl 35 min. 10

15:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7

D I N S D A G  2 0  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
10:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Haagse Hout 070-3537550 of haagsehout@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
10:00-17:00* Het lukt me vast! (I think I can) *(doorlopende installatie) 

Terrapin (AU)
5 t/m 99 Atrium Den Haag atrium@denhaag.nl n.v.t. 6

10:00 Museumbezoek met workshop Als de stenen konden spreken… - 
o.l.v. Museum de Gevangenpoort

8 t/m 12 Museum de Gevangenpoort 070-3123065 of educatie@gevangenpoort.nl 90 min. 30

10:00 Workshop beeldend V van Vrijheidsmasker  
o.l.v. Stroom Den Haag

9 t/m 12 Madurodam (Stroom Den 
Haag op locatie)

via Stroom Den Haag: info@stroom.nl 120 min. 23

10:00 Workshop dans MOve & GrOOve - o.l.v. New Dance Center 9 t/m 12 New Dance Center www.newdancecenter.nl 375 min. 34
10:15 Stip & Vlek doen weer gek  

Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)
2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
40 min. 13

10:30 AaiPet - BonteHond 2 t/m 5 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 40 min. 10
10:30 Swaffie de Zeehond - Kooman’s Poppentheater 5 t/m 9 Kooman’s Poppentheater 070-3559305 of www.koomanspoppentheater.nl 90 min. 28
10:30 Workshop beeldend Versier een houten vuurtoren  

o.l.v. Muzee Schevingen
4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 90 min. 30

11:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
11:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
11:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
11:00 Kabouter Thijm - Koekla 3 t/m 6 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 50 min. 11

11:00 Umm (Oem) - De Kolonie MT (BE) 4 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 50 min. 29
11:00 Workshop dans & muziek Zingen en dansen met Lydia!  

o.l.v. Humanity House
6 t/m 9 Humanity House educatie@humanityhouse.org 120 min. 27

11:15 Workshop dans Schat...waar ben je?  
o.l.v. Little Doll Dance Company

2 t/m 5 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 35 min. 10

11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes  
Regie: Arne Lindtner Næss (NO)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 13

12:00 AaiPet - BonteHond 2 t/m 5 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 40 min. 10
12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Umm (Oem)  

o.l.v. ART-S-COOL
4 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 29

12:00 Workshop dans bij de voorstelling Hanuman 
o.l.v. Korzo i.s.m. India Dans Festival

7 t/m 12 Korzo 070-3637540 of www.korzo.nl 60 min. 28

12:00 Workshop theater bij de voorstelling Game Over  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

4 t/m 7 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 21

12:00 Zwart Schaap (La pecora nera) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 27
12:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
12:45 Pudding Tarzan - MaxTak 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 75 min. 30
13:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
13:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Zwart Schaap (La pecora 

nera) - o.l.v. ART-S-COOL
4 t/m 8 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 27

13:00 Workshop beeldend Papier Maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 19
13:00 Workshop beeldend Versier een houten vuurtoren  

o.l.v. Muzee Schevingen
4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 90 min. 30

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

90 min. 15

13:00-17:00* Workshop muziek Instrumentenproeverij *(doorlopend programma) 
- o.l.v. Muziekacademie Den Haag

5 t/m 12 Muziekacademie Den Haag kaartjes kun je ter plekke kopen. 
Reserveren is niet nodig

n.v.t. 16

13:15 Ernest & Célestine 
Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)

6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 14

13:45 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
13:45 Umm (Oem) - De Kolonie MT (BE) 4 t/m 10 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 50 min. 29
14:00 Hanuman - Korzo i.s.m. India Dans Festival 7 t/m 12 Korzo 070-3637540 of www.korzo.nl 45 min. 28
14:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 84 min. 15
14:00 Kabouter Thijm - Koekla 3 t/m 6 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 50 min. 11
14:00 Museumbezoek met workshop Allemaal aan tafel!  

o.l.v. Gemeentemuseum Den Haag
6 t/m 12 Gemeentemuseum Den 

Haag
070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of  
www.gemeentemuseum.nl

120 min. 26

14:00 Museumbezoek met workshop Dit ben ik  - o.l.v. Mauritshuis 7 t/m 12 Mauritshuis educatie@mauritshuis.nl 90 min. 29
14:00 Museumbezoek met workshop Maak je eigen penning! 8+  

o.l.v. Museum Beelden aan Zee
8 t/m 12 Museum Beelden aan Zee 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl 120 min. 29

14:15 Workshop muziek bij de voorstelling Pudding Tarzan - o.l.v. MaxTak 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 45 min. 30
14:30 Mini en de muggen  

Regie: Flemming Quist Moller & Jannik Hastrup (DK)
4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 14

14:30 Presentaties voor publiek, resultaat uit Toneelatelier traject  
o.l.v. NTjong

7 t/m 99 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 20 min. 19

15:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Leidschenveen 070-3537660 of leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:15 Pudding Tarzan - MaxTak 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 75 min. 30
15:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
15:15 Zwart Schaap (La pecora nera) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 27
15:30 Presentaties voor publiek, resultaat uit Toneelatelier traject 

o.l.v. NTjong
7 t/m 99 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 20 min. 19

W O E 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 Proefles muziek Harp4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
09:30 Proefles muziek Piano4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
09:30 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 

Macrobert (UK)
1 t/m 5 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 45 min. 11

10:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Laakkwartier 070-3537570 of laakkwartier@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
10:00-17:00* Het lukt me vast! (I think I can) *(doorlopende installatie)  

Terrapin (AU)
5 t/m 99 Atrium Den Haag atrium@denhaag.nl n.v.t. 6

10:00 Workshop beeldend V van Vrijheidsmasker - o.l.v. Stroom Den Haag 9 t/m 12 Madurodam (Stroom Den 
Haag op locatie)

via Stroom Den Haag: info@stroom.nl 120 min. 23

10:15 Stip & Vlek doen weer gek  
Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)

2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

40 min. 13

10:15 Workshopochtend Danser voor één dag  
o.l.v. Nederlands Dans Theater

8 t/m 10 NDT studio’s www.ndt.nl 210 min. 31

10:30 Workshop beeldend Versier een houten vuurtoren  
o.l.v. Muzee Schevingen

4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 90 min. 30

10:45 Wonderzoekers - Anne-beth Schuurmans/ Compagnie Squeezz 2 t/m 5 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 40 min. 9
10:45 Workshop dans Schat...waar ben je? 

o.l.v. Little Doll Dance Company
2 t/m 5 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 35 min. 10

11:00 De Wolkenfabriek - Poppentheater Irene Laros 4 t/m 8 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 32
11:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
11:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
11:00-17:00* STUDIO SCHAAP *(doorlopend programma) - NTjong 4 t/m 12 Koninklijke Schouwburg Reserveren is niet nodig. n.v.t. 33
11:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
11:00 Proefles muziek Guitar4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
11:00 Proefles muziek Harp4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
11:00 Workshop beeldend Spruitjes papier scheppen  

o.l.v. Museum Meermanno
7 t/m 12 Museum Meermanno dijkstra@meermanno.nl 120 min. 24

11:00 Zwart Schaap (La pecora nera) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 27
11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes - Regie: Arne Lindtner Næss (NO) 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 13

11:45 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 
Macrobert (UK)

1 t/m 5 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 45 min. 11

11:45 Workshop dans Schat...waar ben je?  
o.l.v. Little Doll Dance Company

2 t/m 5 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 35 min. 10

12:00-16:00* Super Stories! *(doorlopend programma) 4 t/m 99 theater De Vaillant www.devaillant.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

n.v.t. 31

12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling De Wolkenfabriek  
o.l.v. ART-S-COOL

4 t/m 8 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 32

42 no dutch required    * = doorlopend programma
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V E R V O L G  W O E N S D A G  2 1  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Zwart Schaap (La pecora 

nera) - o.l.v. ART-S-COOL
4 t/m 8 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 27

12:00 Workshop dans bij de voorstelling Hanuman  
o.l.v. Korzo i.s.m. India Dans Festival

7 t/m 12 Korzo 070-3637540 of www.korzo.nl 60 min. 28

12:00 Workshop theater bij de voorstelling Game Over  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

4 t/m 7 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 21

12:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
12:30 Proefles muziek Guitar4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
12:30 Proefles muziek Song4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
13:00 Ben niet bang - Maas theater en dans 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 32
13:00 Workshop Niet zo stilleven! - o.l.v. Heden 5 t/m 12 Heden lia@heden.nl 150 min. 32
13:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
13:00 Hoeveel zou de wereld wegen? - Theatergroep Fien 6 t/m 12 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 50 min. 25
13:00 Workshop beeldend Papier(geld) maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 19
13:00 Workshop beeldend Versier een houten vuurtoren  

o.l.v. Muzee Schevingen
4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 90 min. 30

13:00 Workshop film & muziek Maak je eigen soundtrack   
o.l.v. Watch that Sound

8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 15

13:00 Workshop film Animatiefilm maken  - o.l.v. Filmhuis Den Haag 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

60 min. 15

13:00 Zwart Schaap (La pecora nera) - Teatro Distinto (IT) 4 t/m 8 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 50 min. 27
13:15 Ernest & Célestine  

Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)
6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 14

13:30 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Transvaalkwar-
tier

070-3537851 of  
transvaalkwartier@bibliotheekdenhaag.nl

35 min. 21

13:45 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
14:00 De Ring - Beer muziektheater 6 t/m 10 Bibliotheek Segbroek 070-3535511 of segbroek@bibliotheekdenhaag.nl 45 min. 23
14:00 De Wolkenfabriek - Poppentheater Irene Laros 4 t/m 8 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 45 min. 32
14:00 Hanuman - Korzo i.s.m. India Dans Festival 7 t/m 12 Korzo 070-3637540 of www.korzo.nl 45 min. 28
14:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 84 min. 15
14:00 Museumbezoek met workshop Allemaal aan tafel!  

o.l.v. Gemeentemuseum Den Haag
6 t/m 12 Gemeentemuseum Den 

Haag
070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of  
www.gemeentemuseum.nl

120 min. 26

14:00 Museumbezoek met workshop Dit ben ik  - o.l.v. Mauritshuis 7 t/m 12 Mauritshuis educatie@mauritshuis.nl 90 min. 29
14:00 Museumbezoek met workshop Maak je eigen penning! 8+  

o.l.v. Museum Beelden aan Zee
8 t/m 12 Museum Beelden aan Zee 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl 120 min. 29

14:00 Proefles muziek Song4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
14:00 Proefles muziek Violin4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Hoeveel zou de wereld 

wegen? - o.l.v. ART-S-COOL
6 t/m 12 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 90 min. 25

14:30 Mini en de muggen - Regie: Flemming Quist Moller & Jannik 
Hastrup (DK)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 14

14:30 Workshop beeldend Spruitjes papier scheppen - o.l.v. Museum 
Meermanno

7 t/m 12 Museum Meermanno dijkstra@meermanno.nl 120 min. 24

14:30 Wonderzoekers - Anne-beth Schuurmans/ Compagnie Squeezz 2 t/m 5 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 40 min. 9
15:00 Ben niet bang - Maas theater en dans 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 32
15:00 Het schaap Veronica - NTjong 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 33
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
15:30 Muziek van beneden - Het Houten Huis 4 t/m 12 De Nieuwe Regentes www.denieuweregentes.nl 50 min. 33
15:30 Proefles muziek Lyrics4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
15:30 Proefles muziek Violin4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
15:30 Workshop dans Schat...waar ben je? 

o.l.v. Little Doll Dance Company
2 t/m 5 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 35 min. 10

D O N D E R D A G  2 2  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Kriebeltje (Gribouillie) - Cie Lili DeSaStres (FR) 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 12
09:30 Proefles muziek Harp4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
09:30 Proefles muziek Piano4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
09:30 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 

Macrobert (UK)
1 t/m 5 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 45 min. 11

10:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Wateringse Veld 070-3536363 of wateringseveld@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
10:00-17:00* Het lukt me vast! (I think I can) *(doorlopende installatie)  

Terrapin (AU)
5 t/m 99 Atrium Den Haag atrium@denhaag.nl n.v.t. 6

10:00 Museumbezoek met workshop Als de stenen konden spreken…   
o.l.v. Museum de Gevangenpoort

8 t/m 12 Museum de Gevangenpoort 070-3123065 of educatie@gevangenpoort.nl 90 min. 30

10:00 Workshop beeldend Hangman vs. Peaceman - o.l.v. Stroom Den 
Haag

9 t/m 12 Madurodam (Stroom Den 
Haag op locatie)

via Stroom Den Haag: info@stroom.nl 120 min. 34

10:00 Workshop beeldend Miniboekje maken - o.l.v. Grafische Werkplaats 7 t/m 12 Grafische Werkplaats www.grafischewerkplaats.nl 90 min. 25
10:00 Workshop dans MOve & DAAnce - o.l.v. New Dance Center 9 t/m 12 New Dance Center www.newdancecenter.nl 375 min. 34
10:15 Stip & Vlek doen weer gek 

Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)
2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
40 min. 13

10:30 Workshop beeldend Versier een houten vuurtoren  
o.l.v. Muzee Schevingen

4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 90 min. 30

11:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
11:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
11:00-17:00* STUDIO SCHAAP *(doorlopend programma) - NTjong 4 t/m 12 Koninklijke Schouwburg Reserveren is niet nodig. n.v.t. 33
11:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
11:00 Kriebeltje (Gribouillie) - Cie Lili DeSaStres (FR) 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 12
11:00 Maanzucht - Wie Walvis 6 t/m 12 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 50 min. 34
11:00 Proefles muziek Clarinet4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
11:00 Proefles muziek Harp4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
11:00 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 

Macrobert (UK)
1 t/m 5 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 45 min. 11

11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes  
Regie: Arne Lindtner Næss (NO)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 13

12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Maanzucht  
o.l.v. ART-S-COOL

6 t/m 12 Laaktheater 070-3933348 of www.laaktheater.nl 90 min. 35

12:00 Workshop theater bij de voorstelling Game Over  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

4 t/m 7 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 21

45

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

12:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
12:30 Proefles muziek Cello4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
12:30 Proefles muziek Song4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
13:00 Ad en Eefje (en het verloren paradijs) - Tafel van Vijf 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 35
13:00 Workshop Niet zo stilleven! - o.l.v. Heden 5 t/m 12 Heden lia@heden.nl 150 min. 32
13:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
13:00 Workshop beeldend Fantasieboekjes Maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 35
13:00 Workshop beeldend Versier een houten vuurtoren  

o.l.v. Muzee Schevingen
4 t/m 12 Muzee Scheveningen 070-3500830 90 min. 30

13:00 Workshop film & muziek Maak je eigen soundtrack  
o.l.v. Watch that Sound

8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 15

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

90 min. 15

13:15 Ernest & Célestine  
Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)

6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 14

13:45 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
14:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 84 min. 15
14:00 Museumbezoek met workshop Allemaal aan tafel!  

o.l.v. Gemeentemuseum Den Haag
6 t/m 12 Gemeentemuseum Den 

Haag
070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of 
www.gemeentemuseum.nl

120 min. 26

14:00 Museumbezoek met workshop Dit ben ik  - o.l.v. Mauritshuis 7 t/m 12 Mauritshuis educatie@mauritshuis.nl 90 min. 29
14:00 Museumbezoek met workshop Held op Sokkel! - o.l.v. Haags 

Historisch Museum
6 t/m 12 Haags Historisch Museum 070-3123065 of educatie@haagshistorischmuseum.nl 90 min. 36

14:00 Museumbezoek met workshop Maak je eigen penning! 6+  
o.l.v. Museum Beelden aan Zee

6 t/m 10 Museum Beelden aan Zee 070-3589076 of educatie@beeldenaanzee.nl 120 min. 29

14:00 Proefles muziek Cello4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
14:00 Proefles muziek Song4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
14:30 Mini en de muggen  

Regie: Flemming Quist Moller & Jannik Hastrup (DK)
4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 14

15:00 Ad en Eefje (en het verloren paradijs) - Tafel van Vijf 6 t/m 10 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 35
15:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Loosduinen 070-3537740 of loosduinen@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
15:00 Het schaap Veronica - NTjong 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 33
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
15:30 Proefles muziek DJ4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
15:30 Proefles muziek Violin4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
19:30 Night at the Museum: speurneuzen gezocht!  

met Vivian den Hollander & Juliette de Wit
8 t/m 10 Kinderboekenmuseum telefonisch via 070-3339666, tijdens openingstijden van 

het museum. Betalen op de avond zelf.
750 min. 36

V R I J D A G  2 3  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Kriebeltje (Gribouillie) - Cie Lili DeSaStres (FR) 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 12
09:30 Proefles muziek Clarinet4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
09:30 Proefles muziek Rhytm4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
09:30 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 

Macrobert (UK)
1 t/m 5 DiamantTheater 070-3004810 (di & do) of www.diamanttheater.nl 45 min. 11

10:00-17:00* Het lukt me vast! (I think I can) *(doorlopende installatie)  
Terrapin (AU)

5 t/m 99 Atrium Den Haag atrium@denhaag.nl n.v.t. 6

10:00 schrijf- en toneelworkshop Schreeuw je hart van de daken show 9+  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

9 t/m 10 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 120 min. 36

10:00 Workshop beeldend Hangman vs. Peaceman - o.l.v. Stroom Den 
Haag

9 t/m 12 Madurodam (Stroom Den 
Haag op locatie)

via Stroom Den Haag: info@stroom.nl 120 min. 34

10:15 Stip & Vlek doen weer gek  
Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)

2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

40 min. 13

10:30 Umm (Oem) - De Kolonie MT (BE) 4 t/m 10 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 50 min. 29
10:30 Workshop dans Urban Dance Stories 11+  

o.l.v. Theaterschool Rabarber
11 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 90 min. 37

11:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
11:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
11:00-17:00* STUDIO SCHAAP *(doorlopend programma) - NTjong 4 t/m 12 Koninklijke Schouwburg Reserveren is niet nodig. n.v.t. 33
11:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
11:00 Kriebeltje (Gribouillie) - Cie Lili DeSaStres (FR) 2 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 40 min. 12
11:00 Proefles muziek Cello4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
11:00 Proefles muziek Guitar4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
11:00 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 

Macrobert (UK)
1 t/m 5 DiamantTheater 070-3004810 (di & do) of www.diamanttheater.nl 45 min. 11

11:00 Workshop beeldend Spruitjes papier scheppen - o.l.v. Museum 
Meermanno

7 t/m 12 Museum Meermanno dijkstra@meermanno.nl 120 min. 24

11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes - Regie: Arne Lindtner Næss (NO) 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 13

12:00 Workshop theater bij de voorstelling Game Over - o.l.v. Theater-
school Rabarber

4 t/m 7 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 45 min. 21

12:00 Workshop theater Samen de vloer op 4+ - o.l.v. Theaterschool 
Rabarber

4 t/m 6 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 45 min. 20

12:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
12:30 Proefles muziek Cello4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
12:30 Proefles muziek Song4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
12:30 schrijf- en toneelworkshop Schreeuw je hart van de daken show 11+  

o.l.v. Theaterschool Rabarber
11 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 120 min. 36

12:30 Workshop dans Urban Dance Stories 9+  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

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

12:45 Workshop theater Samen de vloer op 10+  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

10 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 60 min. 20

13:00 Workshop Niet zo stilleven! - o.l.v. Heden 5 t/m 12 Heden lia@heden.nl 150 min. 32
13:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
13:00 Maanzucht - Wie Walvis 6 t/m 12 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 50 min. 34
13:00 Perenbomen bloeien wit - Kwatta & Theater Gnaffel 8 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 37
13:00 Workshop beeldend Fantasieboekjes Maken  

o.l.v. Nationaal Archief
8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 35

13:00 Workshop film & muziek Maak je eigen soundtrack   
o.l.v. Watch that Sound

8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

90 min. 15

13:00 Workshop film Animatiefilm maken  - o.l.v. Filmhuis Den Haag 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

60 min. 15

44 no dutch required    * = doorlopend programma
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PROGRAMMA FESTIVAL DE BETOVERING 2015 laatste info op www.debetovering.nl

V E R V O L G  V R I J D A G  2 3  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
13:15 Ernest & Célestine 

Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)
6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
80 min. 14

13:30 Umm (Oem) - De Kolonie MT (BE) 4 t/m 10 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 50 min. 29
13:45 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
14:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of of  

www.theaterdakota.nl
84 min. 15

14:00 Museumbezoek met workshop Allemaal aan tafel!  
o.l.v. Gemeentemuseum Den Haag

6 t/m 12 Gemeentemuseum Den 
Haag

070-3381120 of educatie@gemeentemuseum.nl of  
www.gemeentemuseum.nl

120 min. 26

14:00 Museumbezoek met workshop Dit ben ik  - o.l.v. Mauritshuis 7 t/m 12 Mauritshuis educatie@mauritshuis.nl 90 min. 29
14:00 Museumbezoek met workshop Modeontwerpen 

o.l.v. Panorama Mesdag
9 t/m 12 Panorama Mesdag info@panorama-mesdag.nl 120 min. 37

14:00 Proefles muziek Piano4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
14:00 Proefles muziek Song4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
14:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Maanzucht  

o.l.v. ART-S-COOL
6 t/m 12 Theater Ludens 070-3871168 of www.theaterludens.nl 90 min. 35

14:30 Mini en de muggen 
Regie: Flemming Quist Moller & Jannik Hastrup (DK)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 14

14:30 Workshop beeldend Spruitjes papier scheppen  
o.l.v. Museum Meermanno

7 t/m 12 Museum Meermanno dijkstra@meermanno.nl 120 min. 24

15:00 Het schaap Veronica - NTjong 6 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 33
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:15 Murikamification - ARCH8 3 t/m12 Grote Marktstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
15:30 Proefles muziek DJ4You - o.l.v. Koorenhuis 8 t/m 12 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17
15:30 Proefles muziek Piano4Kids - o.l.v. Koorenhuis 4 t/m 7 Koorenhuis 070-7071722 of www.nme-foundation.nl 60 min. 17

Z A T E R D A G  2 4  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
09:30 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 

Macrobert (UK)
1 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 45 min. 11

10:00 De Ring - Beer muziektheater 6 t/m 10 Bibliotheek Scheveningen 070-3538620 of scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl 45 min. 23
10:15 Stip & Vlek doen weer gek 

Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)
2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
40 min. 13

11:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
11:00 Veel te veel pinguïns? (Too many penguins) - Frozen Charlotte & 

Macrobert (UK)
1 t/m 5 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 45 min. 11

11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes 
Regie: Arne Lindtner Næss (NO)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 13

12:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
12:00-17:00* DREAM EXPRESS 3 t/m 12 Theater Dakota Reserveren is niet nodig. n.v.t. 5
12:00-17:00* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
13:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
13:00 Game Over - Theaterschool Rabarber 4 t/m 12 Theaterschool Rabarber 070-3450996 of www.rabarber.net 40 min. 21
13:00 Ex Aequo - Circus Katoen (BE) 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 38
13:00 Meneer Mølsk - Etienne Borgers / Gienke Deuten (NL/NO) 4 t/m 8 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 40 min. 38
13:00 Workshop beeldend Fantasieboekjes Maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 35
13:00 Workshop film & muziek Maak je eigen soundtrack  

o.l.v. Watch that Sound
8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 15

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

90 min. 15

13:15 Ernest & Célestine  
Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)

6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 14

13:45 Workshop theater Samen de vloer op 4+ 
o.l.v. Theaterschool Rabarber

4 t/m 6 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 45 min. 20

14:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
14:00 Er was weer... Sneeuwwitje - TG Think 4 t/m 12 Bibliotheek Escamp 070-3538030 of escamp@bibliotheekdenhaag.nl 35 min. 21
14:30 Mini en de muggen - Regie: Flemming Quist Moller & Jannik 

Hastrup (DK)
4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
74 min. 14

14:45 Workshop theater Samen de vloer op 6+  
o.l.v. Theaterschool Rabarber

6 t/m 7 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 60 min. 20

15:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
15:00 Meneer Mølsk - Etienne Borgers / Gienke Deuten (NL/NO) 4 t/m 8 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 40 min. 38
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:30 Ex Aequo - Circus Katoen (BE) 6 t/m 12 Theater aan het Spui 070-3465272 of www.theateraanhetspui.nl 60 min. 38
15:30 Yakanuko; Vecht voor je dromen - Bird & Sheep 6 t/m 15 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 39
16:00 Jack bestelt een broertje - Regie: Anne de Clerq 6 t/m 12 Theater Dakota 070-3265509 of www.theaterdakota.nl 84 min. 15
19:00 Yakanuko; Vecht voor je dromen - Bird & Sheep 6 t/m 15 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 60 min. 39

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

Bezoek het spectaculaire Haagse Internationale kunstfestival voor kinderen; ‘De Betovering’. debetovering.nl
Boek uw verblijf bij de Novotel hotels in Den Haag via Novotel.com

In elk Novotel zijn 
kinderen VIP-gasten.

Logies en ontbijt zijn gratis 
voor twee kinderen onder  
de 16 jaar, die op de kamer  

van hun (groot)ouders 
verblijven.

NO_NL Adv Betovering DenHaag 192x132_v2.indd   1 26-05-15   08:20
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Z O N D A G  2 5  O K T O B E R
aanvang voorstelling/workshop leeftijd locatie kaarten/reserveren duur pag
10:15 Stip & Vlek doen weer gek 

Regie: Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad (SE)
2 t/m 6 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
40 min. 13

12:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
12:00-15:15* FESTIVALCENTRUM *(doorlopend programma) 3 t/m 12 Festivalcentrum Reserveren is niet nodig. n.v.t. 4
11:00 Kaspar H. - Nochem & van Luyn 7 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 55 min. 39
11:30 Boek uit je hoofd - Koeterwaals 3 t/m 6 Kinderboekenmuseum Reserveren via 070-3339666 tijdens openingstijden van 

het museum en betalen op de dag zelf.
45 min. 12

11:30 Casper & Emma - Beste vriendjes - Regie: Arne Lindtner Næss (NO) 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 13

12:00 Workshop beeldend bij de voorstelling Kaspar H. - o.l.v. ART-S-COOL 7 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 90 min. 39
13:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
13:00 Workshop beeldend Fantasieboekjes Maken - o.l.v. Nationaal Archief 8 t/m 12 Nationaal Archief events@nationaalarchief.nl 90 min. 35
13:00 Workshop film & muziek Maak je eigen soundtrack 

o.l.v. Watch that Sound
8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
90 min. 15

13:00 Workshop film Animatiefilm maken  - o.l.v. Filmhuis Den Haag 4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

60 min. 15

13:15 Ernest & Célestine  
Regie: Stéphane Aubier, Vincent Patar & Benjamin Renner (FR/BE)

6 t/m 10 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  
Reserveren is niet mogelijk.

80 min. 14

13:30 Kaspar H. - Nochem & van Luyn 7 t/m 12 Koninklijke Schouwburg 0900-3456789 of www.ks.nl 55 min. 39
13:30 Workshop hula hoop bij de voorstelling DE GROTE HULA SHOW 

o.l.v. Wietske Vogels
6 t/m 12 Atrium Den Haag atrium@denhaag.nl 60 min. 40

14:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
14:00 Boek uit je hoofd - Koeterwaals 3 t/m 6 Kinderboekenmuseum Reserveren via 070-3339666 tijdens openingstijden van 

het museum en betalen op de dag  zelf.
45 min. 12

14:30 De Ring - Beer muziektheater 6 t/m 10 Bibliotheek Centrum 070 3534420 of annemarie.hennekes@denhaag.nl of  
bij de informatiebalie jeugd

45 min. 23

14:30 Mini en de muggen 
Regie: Flemming Quist Moller & Jannik Hastrup (DK)

4 t/m 8 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa. 
Reserveren is niet mogelijk.

74 min. 14

15:00 Urban Safari - Actic 3 t/m 12 Grote Markstraat / V&D Reserveren is niet nodig. 30 min. 7
15:00 Zarafa - Regie: Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie  (FR) 8 t/m 12 Filmhuis Den Haag www.filmhuisdenhaag.nl of aan de kassa.  

Reserveren is niet mogelijk.
78 min. 14

15:30 DE GROTE HULA SHOW - Wietske Vogels & Milan Seegers 4 t/m 99 Atrium Den Haag Reserveren is niet nodig 30 min. 40
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no dutch required   * = doorlopend programma



Belangrijk
• Houd goed de leeftijdsgrenzen in de gaten. Te 

jonge kinderen kunnen wij niet toelaten. 

• Kinderen die een voorstelling bezoeken graag 

onder begeleiding van een volwassene. De 

begeleider dient ook een entreekaartje te kopen. 

• De meeste workshops zijn enkel voor kinderen. 

Ouders hoeven dan ook geen kaartje te kopen. 

Indien anders, dan staat dit vermeld in de 

publiciteitstekst. 

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 de bijbehorende 

workshop mee kan doen. Reserveer apart voor de 

workshop.

• Geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag en 

welk tijdstip je kiest.

• Gereserveerd en toch verhinderd? Bel dan even af, 

dan kunnen anderen die op de wachtlijst staan 

gebruik maken van de plaatsen.

• Favoriete voorstelling of workshop uitverkocht? 

Vraag dan bij de kassa van de locatie of ze u op de 

wachtlijst willen zetten. U kunt ook de gok wagen 

en naar de locatie gaan. Soms is er nog wel 

iemand die per ongeluk vergeten is af te bellen.

• Ooievaarspashouders krijgen 50 % korting op alle 

voorstellingen en workshops

Informatie
• Programmawijzigingen of programmaonderdelen 

uitverkocht? Kijk voor de laatste informatie: www.

debetovering.nl.

• Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes door 

ons te liken op Facebook en ons te volgen op 

Twitter via @De_Betovering. 

• 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.

ALGEMENE INFORMATIE
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. Om half zes kun je 

ook met ons mee-eten in het Filmhuis.

• Buiten de deur kun je ook terecht voor 

Betoverende menu’s 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 Novotel City Centre 

(www.novotel.com) van harte aanbevelen, op 

loopafstand van een groot deel van de 

festivallocaties en (maximaal twee) kinderen 

mogen gratis op de kamer van de ouders en 

krijgen gratis ontbijt. 

Organisatie
• Festival De Betovering wordt georganiseerd 

door Stichting De Betovering.

• Het team bestaat uit: Suzanne Verboeket 

(directeur), Chantal Hompe en Sarah de Bruijn 

(all-round medewerkers), Dieke van der Spek 

(publiciteit), Rianne Valstar en Jana Mol 

(productionele ondersteuning), Annemarie de 

Bruijn (ambassadeursprogramma), Reier Pos 

(vormgeving festivalcentrum) en Eline en 

Welmoed (stagiaires)

• Stichting De Betovering, Van Limburg 

Stirumstraat 41, 2515 PA Den Haag

• telefoon: +31 (0)70 3642202  

(niet voor reserveringen)

• e-mail: info@debetovering.nl  

(niet voor reserveringen)

Bestuur
• Ton van de Langkruis (voorzitter)

• Jan Helderman (penningmeester)

• Karin Lucet (secretaris)

• Maurice Haak (algemeen lid)

• Anja Overhoff (algemeen lid)

Festival De Betovering 2015 is mogelijk 
gemaakt door financiële steun van: 
• DAK kindercentra

• Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

• Faber Vlaggen

• Fonds 1818

• Fonds 21

• Fonds Podiumkunsten

• Gemeente Den Haag

• Janivo Stichting

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

• Novotel Den Haag City Centre & Suite Novotel

• Ondernemersvereniging Grote Marktstraat

• Rabobank Regio Den Haag

• Shell Nederland

• Stichting Boschuysen

• Stichting Madurodam Steunfonds

• Stichting Zabawas

• VSBfonds

• V&D Den Haag Centrum

• alle deelnemende locaties

 

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! 

Grafisch ontwerp
Eindeloos 


