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Festival de Betovering – voor álle kinderen 
 
De negentiende editie van Festival de Betovering, het Internationaal kunstfestival voor de jeugd, 
begint op 19 oktober en speelt zich af op zo’n 55 plekken in Den Haag, in het centrum en in de vele 
wijken. Den Haag is weer tot de nok toe gevuld met oneindig veel moois. Kinderen van 2 t/m 12 jaar 
dompelen zich onder in ruim 550 voorstellingen en workshops uit binnen- en buitenland.  
 
Festival de Betovering wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Dus ook kinderen waarbij bewegen, 
stilzitten, horen, zien, betalen, prikkels verwerken, of een kunstinstelling bezoeken, niet zo 
vanzelfsprekend is. Het festival noemt deze groep haar ‘bijzonder gewenst publiek’. 
 
Nieuw zijn de relax-performances. Dit zijn reguliere voorstellingen, waarbij één van de speelbeurten enigszins wordt aangepast 
zodat deze aangenamer wordt voor kinderen die niet goed tegen veel prikkels kunnen. Lichteffecten, stroboscooplicht, geluiden of 
knallen worden verzacht of eruit gehaald. Ook wordt het zaallicht een beetje aangelaten, zodat het niet helemaal donker is. En als 
een kind om een bepaalde reden tijdens de voorstelling de zaal uit moet of wil, dan is dat geen probleem. De relax performances zijn 
bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan iets minder prikkels; voor kinderen met bepaalde vormen van autisme of AD(H)D en 
voor regulier publiek dat het leuk en belangrijk vindt dat alle kinderen samen naar het theater kunnen. Bij de foyers van Theater aan 
het Spui, het Korzo theater en Theater Dakota is er daarnaast een prikkelarme zone gemaakt, een rustige plek waar een kind zich 
even kan terugtrekken uit alle drukte. Voor kinderen voor wie het belangrijk is om goed voorbereid te zijn op hun theaterbezoek, 
zijn fotoboekjes te vinden op de festivalwebsite, met foto’s van deze drie locaties, de kassa, de garderobe en de zaal.  
 
Er staan ‘No Dutch Required’ activiteiten op het programma. Dit betekent dat de activiteit goed te volgen is zonder dat het kind 
Nederlands moet kunnen verstaan. Dit zijn voorstellingen die visueel leuk zijn en waarin het gesproken woord niet zo belangrijk is, 
bijvoorbeeld met veel dans of circus, en daardoor geschikt voor anderstaligen, doven en slechthorenden. 

Informatie over de toegankelijkheid van de festivallocaties voor mensen met een beperking, zoals de aanwezigheid van 
rolstoeltoiletten, reliëftegels, ringleidingen of de wijze waarop hulphonden gefaciliteerd worden, is terug te vinden op de website 
van het festival. Groepen doven en slechthorenden die willen komen, worden uitgenodigd om met de ‘Coördinator bijzonder 
gewenst publiek’ de inzet van een gebarentolk te bespreken.   

Voor kinderen van ouders met een kleine beurs zijn er ook gratis activiteiten en het festival biedt 50% Ooievaarspaskorting. De 
‘Coördinator bijzonder gewenst publiek’ helpt groepen ouders met drempelvrees. Zij krijgen voorafgaand aan het festival een 
rondleiding en in een van de festivallocaties, uitleg en assistentie bij het kiezen uit het brede programma. 
 
PRAKTISCH  
Kijk op www.debetovering.nl voor het complete programma (vanaf half september online), reserveringen en toegangsprijzen. De 
meeste voorstellingen en workshops kosten €7,00.  
Festival De Betovering  
Voor:     iedereen van 2 t/m 12 jaar  
Waar:    in zo’n 55 culturele instellingen in en rond Den Haag  
Wanneer:    vrijdag 19 t/m zaterdag 27 oktober 2018 (herfstvakantie)  
Programma/reserveren:   vanaf half september via www.debetovering.nl  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Informatie is te verkrijgen bij Suzanne Prosman | 06-24424699 | 
s.prosman@debetovering.nl. Voor beeldmateriaal verwijzen we u graag naar https://www.debetovering.nl/professionals/pers-en-
media. Wilt u begin september het programmaboekje ontvangen, mail uw verzoek dan naar s.prosman@debetovering.nl. 
Contactgegevens Coördinator bijzonder gewenst publiek: Anja van den Bos, a.vandenbos@debetovering.nl 


