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De leukste herfstvakantie met Festival De Betovering 

 

De negentiende editie van Festival de Betovering speelt zich af van 19 t/m 27 oktober op zo’n 

55 plekken in Den Haag. Kunstenaars en theatermakers uit binnen- en buitenland dompelen 

kinderen van twee t/m twaalf jaar onder in ruim 550 voorstellingen en workshops. 

 

De Betovering is hét internationale kunstfestival voor de jeugd en verwacht zo’n 25.000 

bezoekers.  

 

WAT WORDT ER VERWACHT 

Behalve uit Nederland en België komen voorstellingen van verder weg naar Den Haag. Het festival opent in de 

Koninklijke Schouwburg met de geestige dansvoorstelling Bounce (7+) van het Franse Arcosm. Het Nederlandse publiek 

kan voor de eerste keer genieten van de unieke dansvoorstelling 9/Negen (9+) uit Canada, waarin een dove danser 

centraal staat die danst op de 9e symfonie van Beethoven, die zelf doof was toen hij deze schreef. Kleine liefhebbertjes 

van dans kunnen bijvoorbeeld naar De Verhalen van Luc (3+) uit Senegal, naar de peuterproductie Vliegen en Vallen  

(2+) uit Duitsland met twee grappige, of beter gezegd, stuiterende dansers en naar het Spaans multimediadansspektakel 

Dot (4+).  

 

Er is ook moois van dichterbij te zien, in verschillende disciplines. Kinderen leggen kilometers af met Taama wat ‘reis’ 

betekent in More, de meest gesproken taal in Burkina Faso. Er wordt gegoocheld met de waarheid in de 

theatervoorstelling De Jokkebrokker (6+) en in het stoere Legends (8+) duik je in de wereld van fantasy-personages. 

Voor de muziekliefhebbers is er Bruno wordt een superheld (6+) met een zeskoppig ensemble op de vloer en de 

voorstelling Koning van Katoren (6+) steekt het bekende verhaal van Jan Terlouw in een hedendaags muzikaal jasje. 

Kinderen luisteren naar de spannende Javaanse mythe De Koningin van de Zuideroceaan (7+) en geven hun ogen de 

kost in de mini-voorstelling Diep (5+), waar niks is wat het lijkt. 

 

 

WORKSHOPS 

In onder meer het Gemeentemuseum, het Mauritshuis, het Nederlands Dans Theater, Museum Meermanno, het 

Koninklijke Conservatorium, Nest, Boekhandel Van Stockum en op de Pier in Scheveningen zijn workshops. Van hiphop 

tot Ierse dans, van het maken van inktmonsters tot animaties met schubben, van afvalmode tot dieren etsen, van P-bone 

tot drums bespelen. In de workshop Paperplanes (6+)vouwen kinderen op traditionele Japanse wijze vliegtuigjes 

waarmee ze deelnemen aan een vliegwedstrijd. 

 

NIEUW IN NEDERLAND 

De Betovering programmeert drie relax performances voor kinderen die niet goed tegen veel prikkels kunnen. Licht- en 

geluidseffecten worden getemperd of weggelaten en het zaallicht blijft een beetje aan. Speciaal voor kinderen met 

bepaalde vormen van autisme of AD(H)D. Ook zijn er prikkelarme zones, waar kinderen zich kunnen terugtrekken.   

 

NIEUW IN DEN HAAG 

• Honderden kinderen verzorgen de kick-off van de Betovering met de theatervoorstelling Feest aan Zee: Geen 

Zee te Hoog op het Scheveningse strand. Onder de artistieke leiding van Willem van Baarssen (van de 

Wëreldbänd). Ook motoren, boten, dansers en vloggers doen mee.  

• Met de leerlijn Op zoek naar de Betovering, ontwikkeld door CultuurSchakel, bereiden kinderen zich op school 

voor op hun Betovering.  



• Zowel de leerlijn als Geen Zee te Hoog vallen onder het nieuwe initiatief Culturele Spelen, die plaatshebben op 

de laatste schooldag vóór de herfstvakantie. Een samenwerking van Festival de Betovering met CultuurSchakel 

en Feest aan Zee.  

• Het thema van het festival is Feest aan Zee. Kinderen maken onderwaterwerelden in de festivalcentra, er zijn 

activiteiten bij de Pier, voorstellingen en workshops binnen het thema, er is extra aandacht voor 

kunstprogramma’s rondom Plastic Soep en het festival wordt afgesloten met een heuse Slipper-Flipper-Party.  

PRAKTISCH  

Kijk op www.debetovering.nl voor het complete programma, 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:  www.debetovering.nl  
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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 
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