
Voor peuters, kleuters en hun ouders  
Kindervoorstellingen

in de  
Beurs



Kindervoorstellingen in 
de Beurs 
Samen met Bureau Vanaf2 hebben we speciaal 
voor de peuters, kleuters en hun ouders een heel 
leuk en gevarieerd programma samengesteld. 
Vijf verschillende voorstellingen zullen er op 
zondagochtend in augustus plaatsvinden.

Een uur voor de voorstellingen kunnen kinderen heerlijk 

spelen in de theatrale speeltuin KLEURRIJK.

In KLEURRIJK kraakt en knispert het van de levende 

kunst. Kinderen vanaf 2 jaar én hun (groot-)ouders 

maken samen spelenderwijs kennis met de wereld van 

kleur en vorm, een unieke belevenis waarin publiek naar 

hartenlust kan ontdekken, spelen en bouwen. 

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om de richtlijnen 

van het RIVM te volgen en de benodigde maatregelen in acht 

te nemen, om ervoor te zorgen dat uw Zomer in de Beurs op 

een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden.

2 augustus 
Dirk Scheele 
In Holland Staat een huis (2+)

9 augustus
Klein Amsterdam Producties 
Het Astronautje (4+)

16 augustus 
Meneer Monster 
Over een kleine mol die wil weten wie er op 
zijn kop gepoept heeft (2+)

23 augustus 
Het Kleine Theater 
Roodkapje (3+)

30 augustus 
Ton Meijer 
Aadje Piraatje viert feest (4+)

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
https://beursvanberlage.com/nl/zomer-in-de-beurs/

ZOMER in de BEURS



Dirk Scheele
In Holland staat een huis
Dirk Scheele zingt al 25 jaar zijn eigen kinderliedjes 

en heeft inmiddels al zo’n 400 nummers geschreven, 

waaronder een aantal grote kinderhits zoals 

Lieveheersbeestje, Ik loop als een beer en De 

fruitshake. Tijd om eens in de geschiedenis te duiken! 

In een groot meezingfeest voor jong en oud speelt 

Dirk de allerleukste Oudhollandse liedjes, maar dan 

natuurlijk helemaal op z’n Dirks. Met ieder liedje 

gebeurt wel iets leuks en verrassends. Als klap op de 

vuurpijl daagt Dirk het publiek uit om samen met hem 

ter plekke een Nieuwhollands liedje te maken! 

Voorstelling
Zondag 2 augustus 11:00. 

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Tickets
https://beursvanberlage.com/nl/zomer-in-de-beurs/

Kinderen in de Beurs
Samen met Bureau Vanaf2 hebben 
we speciaal voor de peuters, kleuters 
en hun ouders een heel leuk en 
gevarieerd programma samengesteld. 
Vijf verschillende voorstellingen zullen 
er op zondagochtend in augustus 
plaatsvinden.

Een uur voor de voorstellingen kunnen 

kinderen heerlijk spelen in de theatrale 

speeltuin KLEURRIJK.

In KLEURRIJK kraakt en knispert het van de 

levende kunst. Kinderen vanaf 2 jaar én hun 

(groot-)ouders maken samen spelenderwijs 

kennis met de wereld van kleur en vorm, 

een unieke belevenis waarin publiek naar 

hartenlust kan ontdekken, spelen en bouwen.

ZOMER in de BEURS



Klein Amsterdam 
Producties
Het Astronautje
Hoe word je een goede astronaut? Moet je weten waar 

de planeten staan? En hoe kom je daar eigenlijk, in de 

ruimte? In deze solovoorstelling, met o.a. de stem van 

André Kuipers bijgestaan door unieke soundscapes 

van componist en muziekkunstenaar Daan van West, 

maken de kinderen op speelse wijze kennis met de 

ruimtevaart, het leven als astronaut én met onze 

kwetsbare planeet. Het is een theatrale vertaling van 

Kuipers’ boek André het Astronautje.

Voorstelling
Zondag 9 augustue 11:00 uur. 

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Tickets
https://beursvanberlage.com/nl/zomer-in-de-beurs/

Kinderen in de Beurs
Samen met Bureau Vanaf2 hebben 
we speciaal voor de peuters, kleuters 
en hun ouders een heel leuk en 
gevarieerd programma samengesteld. 
Vijf verschillende voorstellingen zullen 
er op zondagochtend in augustus 
plaatsvinden.

Een uur voor de voorstellingen kunnen 

kinderen heerlijk spelen in de theatrale 

speeltuin KLEURRIJK.

In KLEURRIJK kraakt en knispert het van de 

levende kunst. Kinderen vanaf 2 jaar én hun 

(groot-)ouders maken samen spelenderwijs 

kennis met de wereld van kleur en vorm, 

een unieke belevenis waarin publiek naar 

hartenlust kan ontdekken, spelen en bouwen.

ZOMER in de BEURS



Meneer Monster
Over een kleine mol die wil weten wie er op 
zijn kop gepoept heeft
Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er 

ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wat goor! Mol 

gaat op zoek naar de dader en ontmoet een hoop 

wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in 

ieder geval niet waren… Maar dan zijn er gelukkig twee 

strontvliegen die hem kunnen helpen. Over een kleine 

mol… is een fysieke bijna woordloze Meneer Monster 

productie. Een hilarische slapstickvoorstelling voor 

2 jaar en ouder naar het bekende boek van Werner 

Holzwarth en Wolf Erlbruch.

Voorstelling
Zondag 16 augustus 11:00 uur. 

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Tickets
https://beursvanberlage.com/nl/zomer-in-de-beurs/

Kinderen in de Beurs
Samen met Bureau Vanaf2 hebben 
we speciaal voor de peuters, kleuters 
en hun ouders een heel leuk en 
gevarieerd programma samengesteld. 
Vijf verschillende voorstellingen zullen 
er op zondagochtend in augustus 
plaatsvinden.

Een uur voor de voorstellingen kunnen 

kinderen heerlijk spelen in de theatrale 

speeltuin KLEURRIJK.

In KLEURRIJK kraakt en knispert het van de 

levende kunst. Kinderen vanaf 2 jaar én hun 

(groot-)ouders maken samen spelenderwijs 

kennis met de wereld van kleur en vorm, 

een unieke belevenis waarin publiek naar 

hartenlust kan ontdekken, spelen en bouwen.

ZOMER in de BEURS



Het Kleine Theater
Roodkapje
Na 388 jaar is Roodkapje het ineens beu. Altijd 

hetzelfde verhaal. Ze besluit het eens helemaal anders 

te doen; ze kiest een ander pad, tot groot verdriet 

van de Wolf. Ze zwerft door het bos en komt allemaal 

vreemde, voor haar onbekende sprookjes figuren 

tegen. Ze raakt steeds verder van huis. Gaande weg 

komt ze erachter dat ze de wolf mist, meer dan ze 

ooit had kunnen denken… Een muzikaal en vrolijk 

liefdesverhaal door Het Kleine Theater - dat bestaat uit 

actrices Vimala en Anke -  met mooie muziek en gekke 

personages.

Voorstelling
Zondag 23 augustus 11:00 uur. 

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Tickets
https://beursvanberlage.com/nl/zomer-in-de-beurs/

Kinderen in de Beurs
Samen met Bureau Vanaf2 hebben 
we speciaal voor de peuters, kleuters 
en hun ouders een heel leuk en 
gevarieerd programma samengesteld. 
Vijf verschillende voorstellingen zullen 
er op zondagochtend in augustus 
plaatsvinden.

Een uur voor de voorstellingen kunnen 

kinderen heerlijk spelen in de theatrale 

speeltuin KLEURRIJK.

In KLEURRIJK kraakt en knispert het van de 

levende kunst. Kinderen vanaf 2 jaar én hun 

(groot-)ouders maken samen spelenderwijs 

kennis met de wereld van kleur en vorm, 

een unieke belevenis waarin publiek naar 

hartenlust kan ontdekken, spelen en bouwen.

ZOMER in de BEURS



Ton Meijer
Aadje Piraatje viert feest
Aadje piraatje viert feest is gebaseerd op het boek 

van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma; Aadje Piraatje 

in gevaar. Ton vertelt, zingt en speelt de verzen van 

Marjet en gebruikt de tekeningen van Sieb Posthuma. 

Samen met de kinderen gaat Ton op reis met Aadje 

en alle andere piraten aan boord. Je leert alle piraten 

kennen die met Aadje en zijn vader meevaren. We doen 

een zeebeenoefening op muziek van Richard Wagner. 

Het eerste verhaal dat Ton vertelt, gaat over Aadje zijn 

verjaardag en deze vieren we samen zingend.

Voorstelling
Zondag 30 augustus 11:00 uur. 

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Tickets
https://beursvanberlage.com/nl/zomer-in-de-beurs/

Kinderen in de Beurs
Samen met Bureau Vanaf2 hebben 
we speciaal voor de peuters, kleuters 
en hun ouders een heel leuk en 
gevarieerd programma samengesteld. 
Vijf verschillende voorstellingen zullen 
er op zondagochtend in augustus 
plaatsvinden.

Een uur voor de voorstellingen kunnen 

kinderen heerlijk spelen in de theatrale 

speeltuin KLEURRIJK.

In KLEURRIJK kraakt en knispert het van de 

levende kunst. Kinderen vanaf 2 jaar én hun 

(groot-)ouders maken samen spelenderwijs 

kennis met de wereld van kleur en vorm, 

een unieke belevenis waarin publiek naar 

hartenlust kan ontdekken, spelen en bouwen.

ZOMER in de BEURS



Beurs van  
Berlage

 

Damrak 243

1012 ZJ Amsterdam

E zomer@beursvanberlage.com

T 020 531 33 55

www.beursvanberlage.com

Indrukwekkend en onvergetelijk!
Samen met u zullen wij er alles aan doen om de richtlijnen van de WHO en het RIVM te volgen en de hiervoor 

beschreven maatregelen in te stellen, om ervoor te zorgen dat de kindervoorstelling in de Beurs van Berlage 

op een veilige en verantwoorde manier door kan gaan, voor u, uw kinderen en voor onze medewerkers. 

Vanzelfsprekend zullen wij ervoor zorgen dat uw voorstellingservaring, door het bieden van persoonlijke aandacht 

en vijf-sterren kwaliteit, van het hoogst mogelijke niveau is dat u van ons gewend bent. Wij zijn uitsluitend gericht 

op het bereiken en overtreffen van al uw verwachtingen. Samen zullen we ervoor zorgen dat uw ervaring in de 

Beurs van Berlage indrukwekkend en onvergetelijk zal zijn!


