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09:30-15:30

2 t/m 7

Hamertje Tik - Diederike Smits

Zuiderstrandtheater Strand Foyer

gratis

www.zuiderstrandtheater.nl
(geen reserveringskosten) of
070-8800333 (€ 2,00
reserveringskosten per
telefonische bestelling). Alleen
PIN betalingen aan de kassa!

09:30-10:30

4 t/m 7

Workshop muziek: P-bone4Kids (4-7) - In het Koorenhuis
NME Foundation & KOO

€ 7,00

www.koo.nl/debetovering
Kaarten kunnen online worden
gereserveerd en tot een half uur
voor aanvang bij de kassa
worden afgehaald (PIN betaling
of gepast contant).

09:30-10:30

8 t/m 12

Workshop muziek: Drama4You (8-12) - In het Koorenhuis
NME Foundation & KOO

€ 7,00

www.koo.nl/debetovering
Kaarten kunnen online worden
gereserveerd en tot een half uur
voor aanvang bij de kassa
worden afgehaald (PIN betaling
of gepast contant).

09:30-10:30

8 t/m 12

Workshop muziek: Drum4You (8-12) NME Foundation & KOO

In het Koorenhuis

€ 7,00

www.koo.nl/debetovering
Kaarten kunnen online worden
gereserveerd en tot een half uur
voor aanvang bij de kassa
worden afgehaald (PIN betaling
of gepast contant).

09:30-15:30

1 t/m 12

Stil.het paviljoen - Hoge Fronten /
Lieke Benders

Zuiderstrandtheater Buiten

gratis

reserveren is niet nodig.

10:00-16:00

4 t/m 12

Film: Mini bioscoop In het diepe

Filmhuis Den Haag

gratis

www.filmhuisdenhaag.nl of aan
de kassa. Reserveren is niet
mogelijk. Alleen PIN betalingen
aan de kassa.
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10:00-10:35

2 t/m 5

Reis (Taama) - Théâtre de la
Guimbarde (BE) Nederlandse première

Theater Dakota

€ 7,00

070-3265509 of
kassa@theaterdakota.nl of
www.theaterdakota.nl

11:00-11:45

4 t/m 7

Stip (Dot) - Cia. Maduixa (ES)
Nederlandse première

Zuiderstrandtheater

€ 10,00

www.zuiderstrandtheater.nl
(geen reserveringskosten) of
070-8800333 (€ 2,00
reserveringskosten per
telefonische bestelling). Alleen
PIN betalingen aan de kassa!

11:00-11:50

5 t/m 12

De ark van Noach - Rabarber

Theaterschool Rabarber

€ 7,00

070-3450996 of
www.rabarber.net

11:00-17:00

1 t/m 12

Stil.het paviljoen - Hoge Fronten /
Lieke Benders

Atrium Den Haag

gratis

reserveren is niet nodig.

11:00-11:30

2 t/m 5

Loo - Company PONTEN PIE (ES)

Theater aan het Spui Zaal 2

€ 7,00

Reserveren is niet nodig.

11:00-17:00

2 t/m 12

BUITEN: THE FAIR GROUNDS De Koude Kermis

Theater aan het Spui Spuiplein

anders *

reserveren is niet nodig. Je
betaalt met een groentje.
Groentjes zijn te koop voor €
2,00 per stuk bij de festivalbalie
in Theater aan het Spui, aan de
overkant van de straat.

11:00-17:00

3 t/m 12

FESTIVALCENTRUM: Muzee
Scheveningen

Muzee Scheveningen

anders *

Reserveren is niet nodig.

11:00-12:00

8 t/m 12

Workshop muziek: Drama4kids (4-7) NME Foundation & KOO

In het Koorenhuis

€ 7,00

www.koo.nl/debetovering
Kaarten kunnen online worden
gereserveerd en tot een half uur
voor aanvang bij de kassa
worden afgehaald (PIN betaling
of gepast contant).
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Workshop muziek: P-bone4You (8-12)- In het Koorenhuis
NME Foundation & KOO

€ 7,00

www.koo.nl/debetovering
Kaarten kunnen online worden
gereserveerd en tot een half uur
voor aanvang bij de kassa
worden afgehaald (PIN betaling
of gepast contant).

3 t/m 12

FESTIVALCENTRUM: Theater aan
het Spui

anders *

Reserveren is niet nodig.

11:00-17:00

3 t/m 12

FESTIVALCENTRUM: Theater Dakota Theater Dakota

anders *

Reserveren is niet nodig.

11:30-13:30

3 t/m 12

BUITEN: DJ Frietmachine - SuperHallo De Grote Markt

anders *

reserveren is niet nodig. Een
bezoek kan ter plekke contant
betaald worden.

12:00-12:35

2 t/m 5

Reis (Taama) - Théâtre de la
Guimbarde (BE)

Theater Dakota

€ 7,00

070-3265509 of
kassa@theaterdakota.nl of
www.theaterdakota.nl

12:00-12:30

6 t/m 12

De kleine one-man-band (Les Intimités
de l'homme orchestre) - Cie La Mue/tte
(FR)

Theater aan het Spui Studio

€ 7,00

www.hnt.nl (geen
reserveringskosten) of 09003456789 (10cpm + € 2,00
reserveringskosten per
telefonische bestelling).
Gereserveerde kaarten dienen
binnen een week, of indien de
voorstelling binnen een week
plaatsvindt uiterlijk 30 minuten
voor aanvang, afgehaald te zijn.
Alleen PIN betalingen aan de
kassa!

13:00-13:50

5 t/m 12

De ark van Noach - Rabarber

Theaterschool Rabarber

€ 7,00

070-3450996 of
www.rabarber.net

13:00-13:30

2 t/m 5

Loo - Company PONTEN PIE (ES)

Theater aan het Spui Zaal 2

€ 7,00

Reserveren is niet nodig.

Theater aan het Spui

© 2019 De Betovering - www.debetovering.nl

De Betovering
maandag 22 oktober 2018
tijd

leeftijd

titel

locatie

entree

reserveren

13:00-17:00

3 t/m 12

BUITEN: De Caleidoscoop - TG
Dapper

Straattheatergebied

gratis

reserveren is niet nodig.

13:00-17:00

4 t/m 12

BUITEN: Stone-age rocks - KristDoo

Straattheatergebied

gratis

reserveren is niet nodig.

13:00-17:00

3 t/m 12

BUITEN: Canta XL - Actic

Straattheatergebied

gratis

Reserveren is niet nodig.

13:00-17:00

3 t/m 12

BUITEN: Hoofdloos - Dulce Compania Straattheatergebied
(DE)

gratis

13:00-17:00

3 t/m 12

BUITEN: Klug - Cie Micro Cube (FR)

Straattheatergebied

gratis

reserveren is niet nodig.

13:00-17:00

5 t/m 12

BUITEN: Headspace - Electric Circus

Straattheatergebied

gratis

Reserveren is niet nodig.

14:00-14:55

4 t/m 10

Plock! - Grensgeval (BE)

Zuiderstrandtheater Theatercafé

€ 7,00

www.zuiderstrandtheater.nl
(geen reserveringskosten) of
070-8800333 (€ 2,00
reserveringskosten per
telefonische bestelling). Alleen
PIN betalingen aan de kassa!

14:00-14:30

6 t/m 12

De kleine one-man-band (Les Intimités
de l'homme orchestre) - Cie La Mue/tte
(FR)

Theater aan het Spui Studio

€ 7,00

www.hnt.nl (geen
reserveringskosten) of 09003456789 (10cpm + € 2,00
reserveringskosten per
telefonische bestelling).
Gereserveerde kaarten dienen
binnen een week, of indien de
voorstelling binnen een week
plaatsvindt uiterlijk 30 minuten
voor aanvang, afgehaald te zijn.
Alleen PIN betalingen aan de
kassa!
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14:30-15:30

6 t/m 10

Bruno wordt een superheld - MaxTak

Koninklijke Schouwburg

€ 10,00

www.hnt.nl (geen
reserveringskosten) of 09003456789 (€ 2,00 per
telefonische bestelling).
Gereserveerde kaarten dienen
binnen een week, of indien de
voorstelling binnen een week
plaatsvindt uiterlijk 30 minuten
voor aanvang, afgehaald te
zijn.

14:30-16:30

3 t/m 12

BUITEN: DJ Frietmachine - SuperHallo De Grote Markt

anders *

reserveren is niet nodig. Een
bezoek kan ter plekke contant
betaald worden.

15:00-15:30

2 t/m 5

Loo - Company PONTEN PIE (ES)

Theater aan het Spui Zaal 2

€ 7,00

Reserveren is niet nodig.

15:30-16:30

8 t/m 12

Workshop muziek: Circus4you (8-12) NME Foundation & KOO

In het Koorenhuis

€ 7,00

www.koo.nl/debetovering
Kaarten kunnen online worden
gereserveerd en tot een half uur
voor aanvang bij de kassa
worden afgehaald (PIN betaling
of gepast contant).
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16:15-16:45

6 t/m 12

De kleine one-man-band (Les Intimités
de l'homme orchestre) - Cie La Mue/tte
(FR)

Theater aan het Spui Studio

€ 7,00

www.hnt.nl (geen
reserveringskosten) of 09003456789 (10cpm + € 2,00
reserveringskosten per
telefonische bestelling).
Gereserveerde kaarten dienen
binnen een week, of indien de
voorstelling binnen een week
plaatsvindt uiterlijk 30 minuten
voor aanvang, afgehaald te zijn.
Alleen PIN betalingen aan de
kassa!
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