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23 FEB – 29 FEB 
Familievoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar

THEATER MERLIJN
070 3450996

RABARBER.NET
entree: € 7,50 – € 12,50

Frankenstraat 66, Den Haag 
Tel. 070 355 93 05
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JANUARI
TIP RTL Talent Academy. Schitteren in het theater? Dat kan! Zingen, dansen en acteren 

voor iedereen vanaf 4 jaar! www.telekidsmusicalschool.nl
TIP Laat je verrassen bij Kooman's Poppentheater! Al 58 jaar lang betoverend 

poppentheater! Elke woens-, en zaterdag een leuke kindervoorstelling (5+) Ook voor 
partijtjes.  www.koomanspoppentheater.nl

TIP Cool Event Scheveningen: Je kan nog tot en met 26 januari terecht op het 
Kurhausplein om heerlijk te komen schaatsen! www.cooleventscheveningen.nl

De hele voorjaarsvakantie is er van alles  
te beleven voor kids in Filmhuis Den Haag. 
Kom naar Vogelhuisverhaaltjes (3+), Miniscule 2,  
het tropische avontuur (6+) en Jacob, Mimi en de  
pratende honden (6+) of doe mee aan  
een van de interactieve activiteiten!

Bekijk de speeltijden op onze website!

WWW.FILMHUISDENHAAG.NL/KIDS

FEBRUARI
1 ZA Avonturia: Aqua Terra Dagen

Kom dit weekend de meest bijzondere reptielen en vissen bewonderen. Maar er is meer 
te doen. Ooit een insect geproefd? Meer info: www.de-vogelkelder.nl/Aqua-Terra-dagen

1 ZA De Nieuwe Regentes: Alice in Wonderland (4+)
Een wel heel eigentijdse versie van het bekende sprookje voor stoere kinderen die niet 
bang zijn voor veranderingen. Aanvang 11.00 uur.  
www.denieuweregentes.nl/alice-in-wonderland

2 ZO Koninklijke Schouwburg: Een huis voor Harry (2+)
Harry is normaal een tevreden luie kat die het liefst slaapt en binnen is. Maar dan ziet hij een 
vlinder. Aanvang 10.00 & 11.30 uur.  www.hnt.nl/voorstellingen/Een_huis_voor_Harry

5 WO Theater de Veste: Peuterfestival (2+)
Vanochtend kan je met je peuter terecht op dit gezellige festival. Met optredens van o.a. 
Dirk Scheele. Start 9.00 uur.  www.theaterdeveste.nl/Peuterfestival

8 ZA Dunea: Winterwandeling door Solleveld
Ontdek samen met een gids de mooiste plekjes in de duinen tussen Monster en Katwijk! 
Aanvang 10.00 uur.  www.dunea.nl/Winterwandeling

9 ZO Science Centre Delft: Workshops (6+)
Doe mee aan een workshop o.l.v. een student van de T.U. Delft en doe de meest 
interessante onderzoekjes! Vanaf 12.00 uur. www.tudelft.nl/workshops-voor-kinderen

12 WO Theater de Vaillant: Residents Stadsorkest
Schuilt er een echte muzikant in jou? Speel dan elke woensdag mee met dit leuke orkest en 
leef je uit! Meer informatie en aanmelden op: www.residentieorkest.nl/inloop/woensdag

14 VR Theater de Veste: Brugklas de Musical (9+)
Een leuke en herkenbare musical over misschien wel de belangrijkste tijd van je leven. 
Aanvang 19.30 uur.  www.theaterdeveste.nl/Brugklas_de_Musical

14 VR Valentijnsdag
TIP De hele voorjaarsvakantie is er van alles te beleven voor kids in Filmhuis Den 

Haag. Kom naar Vogelhuisverhaaltjes (3+), Miniscule (2+), Het tropische avontuur (6+) 
en Jacob, Mimi en de pratende honden (6+) of doe mee aan een van de interactieve 
activiteiten! Bekijk de speeltijden op de website! www.filmhuisdenhaag.nl/kids

TIP Mauritshuis: George Stubbs: de man, het paard, de obsessie. Vanaf 20 februari is de 
tentoonstelling over deze beroemde Britse kunstenaar voor het eerst zien in Nederland. 
Met een speciale dag voor de hele familie op 23 februari. Toegang voor kinderen t/m 18 
jaar gratis. Kom je ook? www.mauritshuis.nl/tentoonstellingen

21 VR Theater aan het Spui: Mijn moeder is een Diva (8+)
Een tragikomedie over een beroemde moeder met niet zulke beroemde kinderen…. 
Aanvang 19.30 uur.  www.hnt.nl/voorstellingen/diva
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Workshop Optimist 
on tour: 
OMSLAAN, KANO VAREN, 
PEDDELEN OP- EN 
ONDERWATER BELEVING
Kom op zondag 8 maart 2020, 
vanaf 13.00 uur naar Zwembad 
Forum Kwadraat te Voorburg.
Inschrijven en A-diploma verplicht.
Tarief €10,- pp

Inschrijven via
www.zwembadforumkwadraat.nl

MAART
8 ZO Zwembad Forum Kwadraat: Workshop Watersport Survival

Omslaan, Kano varen, Peddelen , Op- en Onderwater beleving. Kom op 8 maart, 
vanaf 13.00 uur naar Zwembad Forum Kwadraat in Voorburg. Samen met het 
Watersportverbond organiseert Sportcentrum Forum een Watersport Survival voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar. Je gaat leren hoe je met een Optimist kan omslaan en 
weer overeind kan komen. Doe mee aan bootwedstrijdjes of peddel door een speciaal 
parcours. Inschrijven en A-diploma verplicht. www.zwembadforumkwadraat.nl/nieuws

SCHAATSBAAN 
VAN 9 NOVEMBER T/M 26 JANUARI

SCHEVENINGEN KURHAUSPLEIN

IJSSCULPTUREN 
VAN 7 DECEMBER T/M 12 JANUARI

OP HET STRAND NAAST DE PIER

HET COOLSTE 
EVENEMENT VAN DEN HAAG 

& SCHEVENINGEN!

KOM JIJ OOK?

WWW.COOLEVENTSCHEVENINGEN.NL

22 ZA Nieuwe Kerk: Vreemde Streken (6+)
Orkaan & Trio Diamanda nemen je op een muzikale ontdekkingsreis door onbekende 
muzikale streken. Aanvang 11.00 uur. www.zuiderstrandtheater.nl/Vreemde_Streken

TIP Ontdek deze voorjaarsvakantie de voorstelling 'Het broer & zus sprookje' bij 
Theaterschool Rabarber. Een voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar vol met koningen, 
koninginnen, heksen en feeën. Een grappig en spannend sprookje dat je niet mag 
missen! Kinderkaarten voor 7,50 euro. Boek via: www.rabarber.net/voorstellingen

24 MA AFAS Circustheater: Brandweerman Sam Live! (2+)
Brandweerman Sam beleeft weer de meest bijzondere en spannende avonturen tijdens 
een kampeeruitje. Aanvang 11.00 uur.  www.stage-entertainment.nl/brandweerman-sam

26 WO 360° Stadstheater: Space Academy Live (8+)
Reis mee met astronaut André Kuipers en journalist Sander Koenen naar onbekende 
buitenaardse werelden. Aanvang 13:30 uur.  www.stadstheater.nl/Andre_Kuipers

28 VR Theater aan het Spui: Dier (8+)
Een muzikale voorstelling over hoe dieren op mensen lijken en omgekeerd…. Aanvang 
14.00 uur.  www.hnt.nl/voorstellingen/dier

29 ZA Haags Historisch Museum: De Ontdekzolder
Ontdek hoe de wereld er in 1900 uitzag op deze spannende zolder. Het zal je verbazen!  
www.haagshistorischmuseum.nl/kinderen
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Nieuwe tentoonstelling!

George Stubbs –  De man, 

het paard, de obsessie

Kinderen t/m
18 jaar gratis

Te zien vanaf 20 februari. Met een 
speciale dag voor de hele familie op 
zondag 23 februari. Kom je ook?

Kijk op mauritshuis.nl

mauritshuis.nl

