


KIDSKUNSTLABORATORIUM  
  VOOR KINDEREN VAN 8 T/M 12 JAAR DIE ZELF WILLEN DOEN!

PODIUMBEESTEN 
door Esther Baalman

Een theaterworkshopserie waarin je 
lekker gek mag doen! Je kunt vanal-
les uitproberen met muziek, knutsel-
materiaal en eigen teksten erbij. Je 
werkt toe naar een moment waarop 
je je ook op het podium heel vrij kunt 
voelen! Aan het einde van de serie 
heb je vanalles uitgeprobeerd, durf je 
meer op het podium, heb je geleerd 
samen te werken en ga je een eigen 
voorstelling presenteren voor publiek 
in de carnavalsdisko!

Data: 6 woensdagen van 14-16 uur 
van woe 12 jan t/m woe 23 feb.
Deze serie kost 30 euro in totaal, met 
stadspas 20 euro

VIDEOCLIP
door Eva Rodbro en Hannah Giese

Maak een vette videoclip van 
onze kidsband Starpower! Je leert 
filmen met de videocamera, je 
maakt er animatie doorheen met 
potlood en papier, poppetjes en 
filmpjes van jezelf. Daarvoor ga 
je ook in en om de OCCII acteren 
voor de camera. Aan de hand van 
1 liedje van de OCCII-kidsband zet 
je de clip in elkaar. Jullie videoclip 
wordt dan aan het publiek ver-
toond in de jungledisko. (de band Star-

power is te zien op you-tube onder de naam finnborath)

Data:5 woensdagen van 14-16 uur 
van woe 2 t/m 30 mrt
Deze serie kost 25 euro in totaal, 
met stadspas 15 euro

Let op!!! In deze workshops werken 
we met kleine groepen van maximaal 
10 kinderen, dus RESERVEER!

HUTTENBOUW
door Peter Sattler

Ontwerp een tegekke hut! Door het 
maken van een bouwtekening en 
vervolgens een model (maquette) van 
houtjes en stokjes, kom je er achter 
wat er wel en niet mogelijk is... Ten-
slotte bouw je een echte hut in het 
groot van hout op ons binnenplein. 
Die laten we dan aan iedereen zien, 
samen met  jullie maquettes en teke-
ningen.

Data: 4 woensdagen van 14-16 uur 
van woe 6 t/m 27 april
Deze serie kost 20 euro in totaal, met 
stadspas 12 euro



workshopwoensdag 19 januari                                                             toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 5 t/m 9 jaar                                                                        max. 25 kinderen                                                                             

door de Kinderpretcrew
FLUOFEESTJE 

We vieren dat het weer steeds langer licht 
gaat worden in de donkere wintertijd! Dus 
kom op ons lichtgevend feestje! We gaan met 
fluoverf samen een mooie schildering maken, 
die dan licht geeft in het donker. Er is muziek 
en ook kun je lichtgevend geschminkt wor-
den, dansen met fluo-poi en plastik en wer-
ken met fluo-karton aan wandversieringen. 
Als je zelf iets fluoriserends hebt om aan te 
trekken, moet je dat beslist vandaag aan-
doen... Kom en geef licht onder onze zwarte 
lampen, dat wordt cool!

woensdag 26 januari                                                            toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 4 t/m 9 jaar                                                                        max. 40 kinderen                                                                             

interactief theater

NEVELLAND 
door de Landbouwers

Er hangt een nevel in de OCCII... Wat 
zou daar achter liggen? Een nieuw 
sterrenstelsel, een oud verhaal of een 
verdwenen eiland? Of lopen wij zelf in 
een nevel en kunnen jullie ons helder-
heid geven? Ga mee op avontuur de 
mist in en ontdek die andere wereld. 
Alleen jij kunt ons helpen om hier uit te 
komen! Een meespeeltheater met veel 
workshops uit hele oude tijden...

NB: Grote mensen kunnen niet mee 
naar Nevelland, maar gaan even wan-
delen of blijven in de gewone wereld 
bij de bar...



Kom meedoen met het KinderYoga-Avontuur! We gaan op de rug van de 
walvis Brina op zoek naar de schat die op een van de eilanden in de zee 

verborgen ligt. De schat (die yoga heet) 
is niet iets wat je kunt pakken, maar als 
je haar gevonden hebt, wordt je er rus-
tig en blij van. Op het eerste eiland, van 
Alleen en Samen, vind je  de Mandala-
puzzel. Op het tweede eiland, van Na-
doen, kom je allereli dieren tegen. Dan 
komen we op het eiland van de Wind 
en ga je op jouw magische  tapijtje hoog 

boven de eilanden vliegen. Daarna komen we op het eiland van Blijdschap  
waar je een geheime boodschap krijgt in een doosje ... Een golf of een ster? 
En daar dans je op jouw manier. Tenslotte maken we samen een grote zon...

woensdag 2 februari                                                             toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 5 t/m 7 jaar                                                                        max. 20 kinderen                                                                             

workshop

YOGAFEEST
door Nathalie Ezendam

poppenkastwoensdag 9 februari                                                             toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 4 t/m 8 jaar                                                                           ZIBBEDEUS

VAN DIBBEDABBE 
    door verteltheater Donderelf

Kabouter Zibbedeus doet een 
wens... Zibbedeus van Dibbe 
Dabbe ziet op zijn verjaardag 
de tovervogel. Dat is heel bij-
zonder en nu mag hij drie wen-
sen doen. Per ongeluk wenst hij 
zijn lieve kaboutervrouwtje Lo-
belia naar de andere kant van 
het bos. Met zijn laatste wens 
wordt hij zo groot als een mens. 
Dat was nu ook weer niet de 

bedoeling. Nu is Zibbedeus een reuze kabouter. Zijn pantoffels passen niet 
meer, zijn huisje is te klein, wat zal zijn kaboutervrouwtje daar van vinden. 
Gelukkig weet heksje Distel raad. Een nieuw avontuur door Philip en Theresia.



woensdag 23 februari                                                            toegang:  2.50    
14.15 tot 16.15 uur                                                                            stadspas:  1.50
van 3 t/m 9 jaar                                                                                                               

woensdag 16 februari                                                           toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 4 t/m 8 jaar                                                                                    

theater

door Theater Lumière
DRAKENPOORT 

Ieder kind, ieder mens verzamelt verhalen, dozen vol. Die draag je met je mee.
In de ene doos zit een geweldig avontuur, in een andere een geheim en ergens 
anders weer een zelf gevonden schat. Sommige dozen zien er vriendelijk uit, 
andere meer kwaadaardig. Het worden er steeds meer, maar wat zit ook al-
weer waar? Ga je er in kij-
ken? Pas op!! in die grote 
doos zit vast een gruwe-
lijke draak! Blijft de doos 
dan dicht of ga je stiekem 
even gluren? Een onthul-
lende vertelling op basis 
van Chinese sprookjes.
Spel: Stefan Papp 
regie: Anja Nicola

disko

CARNAVALSFEEST
met d.j Barbapapa

We jagen op de wintergeest
Het is nu wel weer mooi geweest

Het ijs, de kale bomen,
laat de lente weer ns komen!

Maar verkleed je goed, zodat je heel 
iemand anders bent,

want anders heb je vet veel kans, dat de 
wintergeest jou herkent!

Laat je schminken door Saskia en Peter, knutsel een narrenstok, word v.j en 
geniet van de acts...



DANS DE WERELD ROND

HANGENDE TUINEN

woensdag 2 maart                                                                toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 5 t/m 7 jaar                                                                        max. 20 kinderen                                                                             

    door Dorien Chachmany

workshop

    door de Kinderpretcrew

woensdag 9 maart                                                                toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 6 t/m 12 jaar                                                                      max. 20 kinderen                                                                             

workshop

HOEDJE...!
woensdag 16 maart                                                              toegang:  3.50    
15.00  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 2 t/m 6 jaar                                                                       

door Cordua en Magnus

Dans mee met een verhaal uit Afrika: het oogsten 
van het graan, het lopen naar de waterput en het 
wassen van kleren. Of dans mee in de Carnavals-
optocht in Brazilië: Samba olé!, wat dacht je van 
de Nederlandse huppeldans of de grappige Russi-
sche zitdans. Hop, even de beentjes van de vloer! 

 Het wordt al bijna lente, dus tijd voor een binnentuin...Die 
kan straks ook naar buiten...We maken met verschillende 
potjes een hangende tuin. Juist als je thuis geen tuin hebt 
en zelfs niet eens een balkon, kun je groente kweken. Zijn 
jouw vingers groen genoeg? Anders kunnen wij jou daar 
ook wel bij helpen! Kom mee doen en neem je eigen tuin 
mee naar huis. Daar kun je er voor zorgen en...van eten!

peuter/kleutertheater

Een live gespeelde cello is de inspiratiebron en aanjager van een muzikaal en 
beeldend verhaal over de fantatische avonturen van 
een hoed, die steeds van eigenaar wisselt en de gek-
ste dingen meemaakt. Zo ontmoet hij op een boerderij 
diverse dieren, danst met een keurige dame en wordt 
gered door een walvis. Net als in eerdere producties 
wordt ook in Hoedje...! een combinatie van dans en 
projectie toegepast. Dit keer bewegen de beelden met 
behulp van een overheadprojector. Uit langzaam op-
gebouwde collages ontstaan bijzondere landschap-
pen waarin de hoed zijn avonturen beleeft...



theater

DE RIVIER IS HIER
door  muzikaal verteltheater Rode Maan

woensdag 30 maart                                                              toegang:  2.50    
14.15 tot 16.15 uur                                                                             stadspas:  1.50
van 3 t/m 9 jaar                                                                       

disko

JUNGLEFEEST
met d.j Barbapapa

woensdag 23 maart                                                              toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 4 t/m 8 jaar                                                                        

Casper is al een grote jongen. En daar-
om wil hij op reis. En niet zo'n beetje 
ook. Hij gaat naar de woestijn. En 
maakt daar een avontuur mee waarin 
ook een zeehond en zwaan een voor-
name rol spelen. En waarin iedereen 
op zoek is naar water... Een speelse 
muzikale kindervoorstelling van Mu-
zikaal Verteltheater de  Rode Maan. 
Hannafloor de Roos vertelt, zingt en 
begeleidt het verhaal regelmatig  op de 

gitaar, met de accordeon en met kleine slaginstrumenten. De kinderen worden 
zo nu en dan uitgenodigd om mee te doen, ook weer in haar nieuwste verhaal!

Kom apen zonder kooien
en indianen met bloementooien

we dansen in het oerwoud

Laat je schminken door Saskia en Peter, knutsel n survivalkit, let op de beest-
achtige act en doe de v.j!

en kijken tussen het bladergoud
Kom als een oerwoudbeest
en vier met ons het junglefeest!



FANTASY 
RECYCLE KOSTUUM

+ SOUNDSCAPE

woensdag 13 april                                                                toegang:  3.50    
14.15 uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 3 t/m 6 jaar                                                                      

door Redeemade en Fyoelk

MAARTJE 
@PENSTAARTJE

door Rik Rikken

theater

woensdag 6 april                                                                  toegang:  3.50    
14.15 uur                                                                                            stadspas:  2.50
van 7 t/m 12 jaar                                                                       max. 20 kinderen                                                                             

workshop

Op deze fantasy-middag maak je een engelen-
strijders-kostuum uit plastic tonnen/bidons. Ook 
maak je een soundscape met geluidjes en instru-
mentjes, die met allerlei apparaten herhaald of 
gesampeld worden.Tenslotte laat je aan iedereen 
je stoere kostuum zien op de catwalk met als 
achtergrondmuziek jullie soundscape... je kunt 
de hemel ermee bestormen!!

Maartje kan goed computeren. Als papa en mama samen gaan dansen, kruipt 
ze meteen op pap’s stoel. Dan zwiert ze op het beeldscherm door het oer-
woud, vliegt boven de stad en met een druk op de knop ontmoet ze vriendjes 
en vriendinnetjes onder de computermaan. Tot oma roept en zegt dat ze naar 
bed moet. Maar dan volgt de grote schrik. In de spiegel ontdekt ze tussen 
haar billen een klein zwart knobbeltje dat al heel snel uitgroeit tot een heuse  
@penstaart. Die trekt haar mee het raam uit, de bomen in en zo slingert ze 
door de stad, diep in de nacht. Tot ze papa en mama ziet dansen op de brug. 
Tijd om snel in bed te duiken. Maartje @pen-
staartje van Marieke van Ditshuizen en Burny 
Bos is een lief verhaal over de avonturen, die 
een kind kan meemaken, totdat ze echt wor-
den. Maar ook over papa en mama, die elkaar 
zo leuk vinden en hoe de stad er uit ziet als je 
eigenlijk hoort te slapen. Rik heeft het verhaal 
bewerkt tot een vertelling met poppen, waar 
ook video voor het eerst een belangrijke rol zal 
spelen.



door Eric Borrias

woensdag 20 april                                                                toegang:  3.50    
14.15 uur                                                                                            stadspas:  2.50
van 4 t/m 7 jaar                                                                                                                                          

GRAFFITI
door Cirkus World Wild

verteltheater

“ Als jij je bord leeg eet, mag je TV kijken”, “ Als jij mij helpt, help ik jou” , Als jij dit 
doet, doe ik dat! “ Beloofd? Ja, beloofd! Maar hoe vaak gebeurt het dat mensen 
iets beloven en het niet doen!? Heel vaak, heel 
gemeen, want beloofd, is beloofd! Dat merken 
de mensen in het stadje Hamelen. Ze hebben 
daar last van…kinderen, kinderen die willen dat 
grote mensen doen wat ze beloven. Maar Ha-
melen heeft niet alleen last van vragende kin-
deren; ze hebben ook last van…ratten! Arghh, 
grote bruine vieze ratten! Gelukkig komt de Rat-
tenvanger langs. “ U krijgt een grote beloning, 
als u die ratten verjaagt!” Beloofd?  Beloofd! 
Maar de mensen van Hamelen houden zich 
niet aan hun belofte en de Rattenvanger leert 
ze een lesje dat ze niet snel zullen vergeten! 
Nee, nee, geen zorgen; alle kinderen van Ha-
melen komen weer veilig thuis. 

workshopwoensdag 27 april                                                                toegang:  3.50    
14.15 uur                                                                                            stadspas:  2.50
van 7 t/m 12 jaar                                                                       max. 15 kinderen                                                                             

Vandaag het echte coole werk! Je leert omgaan met de spuitbus en maakt een 
groot graffiti kunstwerk. Eerst een ont-
werp en dan aan de slag. Met markers, 
sjablonen en spraypaint maak je een vet 
hip graffitischilderij... Aerosol en Cirkus 
World Wild willen je creativiteit stimule-
ren en je ogen openen voor kunst. Dus 
kleurentijd in een lekker sfeertje met een 
leuk achtergrondmuziekje! Als je er veel 
plezier in hebt kun je misschien een hele 
workshopserie gaan volgen in OT301!

DE RATTENVANGER 
VAN HAMELEN



BUBBELPICKNIC

door Martien Groeneveld
WATERFLUITORKEST

woensdag 11 mei                                                                   toegang:  3.50    
14.15  uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 5 t/m 10 jaar                                                                      max. 20 kinderen                                                                             

woensdag 18 mei                                                                  toegang:  3.50    
14.15 uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 4 t/m 8 jaar                                                                      

 door Alwino+reBellenklup & Ellis

(buitenpret) workshop

Hoe maak je heeeele grote zeepbellen? Of een bel 
in een bel? Er zijn zoveel truukjes met sop , dus kom 
op, laat het zien! Vandaag gaan we in de Binnen-
prettuin de mooiste vormen en kleuren blazen. Eerst 
een kleine act en dan zelf aan de slag! Laten we 
de wereld volbubbelen, daar wordt iedereen vrolijk 
van... Als je uitgeblazen bent, kun je lekkere tapas 
maken voor de picknic op het Binnenpretplein... 
Tapas zijn kleine hartige hapjes uit de hele wereld. 

Als het klaar is kun je het opeten of serveren aan je ouders op het terras!  

(buitenpret) interactief theater

Een bijzondere voorstelling met bi-
zarre instrumenten! In gebaren en 
geluiden daagt Martien je uit om 
zelf muziek te maken en mee te 
doen met de voorstelling! Wel eens 
op een waterfluit gespeeld? Voel je 
al nattigheid? Of de reuze-xylofoon 
uitproberen, lijkt je dat leuk? Na de 
voorstelling, kun je nog even door-
spelen met de instrumenten of  help 
je weer mee met het maken van de 
picknic-hapjes met Ellis? Snijden, 
koken en serveren in de tuin.

+workshop

PICKNIC



Reserveren kan altijd op telefoonnummer 020-6717778. 
Of per  e-mail ; kinderpret@occii.org
Web-site  www.occii.org/kinderpret

OCCII is de afkorting van Onafhankelijk Cultureel Centrum In It en is gehuisvest 
in het gebouwencomplex de Binnenpret, alwaar verschillende initiatieven tot 
ontwikkeling zijn gebracht, zoals een sauna, fietsenwerkplaats, ateliers, oefen-
ruimtes , een infocafe, restaurant en dus ook het cultureel centrum. De OCCII 
houdt zich bezig met de planning en uitvoering van een breed multi-cultureel 
programma bestaande uit undergroundmuziek, dansavonden, benefieten en 
natuurlijk het kinderprogramma. De zaal wordt beheerd door de niet-com-
merciële stichting InIt en er werken voornamelijk vrijwilligers. We proberen zo 
laagdrempelig mogelijk te blijven, dus van harte welkom !

KINDERPRET wordt mede tot stand gebracht door de in-
zet van Kees, Edwin, Ellis, Tanja, Ellen, Frank, Aga en de 
Landbouwers-crew. De structurele waarderingssubsidie 
van Stadsdeel Oud-Zuid maakt alles financieel  mogelijk.. 
Jullie allen hardstikke bedankt!

lay-out en omslag door Ambrosius                                      
omslagfoto Frank

(buitenpret) interactief theaterwoensdag 25 mei                                                                 toegang:  3.50    
14.15 uur                                                                                           stadspas:  2.50
van 4 t/m 10 jaar                                                                      BINNENPRET 

SPORENTOCHT
door Dizz-kidz-theater

Als einde van ons Kinderpretseizoen maak je een avonturentocht door de Bin-
nenpret... Je vindt daar 3 mensen 
die er zomaar alleen vandaag te 
vinden zijn. Samen met hen maak 
je ter plekke een muzikaal, thea-
traal of dansend avontuurtje. Aan 
het einde van je reis, komen we bij 
elkaar voor de eindact en hebben 
we onze sporen verdiend! Klaar 
om straks op vakantiereis te gaan!

 Erica




