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HOE DE GROTE MENSEN
WEGGINGEN EN WAT
ER DAARNA GEBEURDE
Artemis
Festivalpremière

De voorstelling
‘Hoe de grote
mensen weggin-
gen en wat er
daarna
gebeurde’ gaat
over een grote
kinderangst. Stel
je eens voor dat
ouders ineens
niet meer van

hun zoons en dochters houden. In een
voorstelling van regisseur Jetse Batelaan
kan dat zomaar gebeuren, en het speelt
zich af in de Middeleeuwen. De vaders en
moeders gaan er in het holst van de nacht
met karren vol huisraad vandoor. Theater
Artemis laat ook kinderen uit het publiek
meespelen, die ter plekke worden geregis-
seerd.
Te zien vanaf 3/8. www.artemis.nl

LEUK

BonteHond
Festivalpremière

Jeugdtheater-
gezelschap
BonteHond wil
het deze zomer
vooral ‘Leuk’
houden. In een
festivaltent
proberen drie
energieke types
met man en
macht de boel

te entertainen. Het publiek staat in het
zonnetje, ze zingen en ze dansen. Net
zolang tot ze er gillend gek van worden.
Want het valt niet mee om de harde
buitenwereld ook echt buiten houden. En
daartussen zit maar een héél dun tent-
doek. ‘Leuk’ is een parodie op de hang
naar geluk en het ontkennen van alle-
daagse ellende.
Te zien vanaf 11/7. www.bontehond.net

MARTEN EN OOPJEN

Rijksmuseum
Jeugdtijdschrift

Kinderen die
meegaan naar
het Rijksmu-
seum kunnen in
een speciaal
jeugdtijdschrift
alles over de
portretten van
Marten en
Oopjen lezen.
“Wat is er waar

van de roddels dat Marten met Oopjen is
getrouwd om haar geld? En kloppen de
geruchten dat Oopjen zwanger is van een
liefdesbaby?” Het kleurrijke magazine
staat vol speelse achtergrondverhalen
over deze levensechte schilderijen van
Rembrandt, die sinds kort naast ‘De
Nachtwacht’ hangen. Je leest waarom het
pasgetrouwde stel zich in de Gouden
Eeuw net zoals vorsten ten voeten uit liet
schilderen. Ze gaan gekleed volgens de
laatste Franse mode en op paginagrote
prenten wordt hun outfit vergeleken met
sterren van nu.
Het bedrag waarmee het Amsterdamse
Rijksmuseum en het Louvre in Parijs
samen de schilderijen hebben gekocht is
ongeveer te vergelijken met de prijs van
300.000 iPhones. In een interview met
kinderen Teun en Feyza vertelt cultuurmi-
nister Jet Bussemaker hoe deze aankoop
is verlopen. Ook ‘Het Klokhuis’ maakte een
aflevering over de twee portretten.
www.rijksmuseum.nl en
www.hetklokhuis.nl

WALVISWEKEN

Scheepvaartmuseum
Film en sterke verhalen

Het Amster-
damse Scheep-
vaartmuseum
heeft deze
zomervakantie
de Walvisweken,
met een exposi-
tie en allerlei
activiteiten over
de relatie tussen
de mens en

deze gigantische vissoort waar eeuwen-
lang op is gejaagd. Voor kleuters zijn er
sterke walvisverhalen, ook zijn er familie-
rondleidingen en familiecolleges door
experts zoals oud-walvisvaarders.
Een nieuwe grootbeeldfilm over de
bultrugwalvis is te zien in Het Universum
in Den Haag. De film laat zien hoe deze
vissen met gezang communiceren en volgt
ze op ware grootte tijdens hun zeereis van
Antartica naar Hawaii. Wie nog meer wil
weten over de walvis kan naar Museum In
‘t Houten Huis in De Rijp. Een walvisvaart-
wandeling gaat langs historische plekken
in dit dorp dat van 1645 tot 1798 actief
was in de walvisvaart.
www.scheepvaartmuseum.nl en
www.omniversum.nl en www.houtenhuis.nl

ROMEINSE KUNST

Rijksmuseum van Oudheden
Museumtip

In het Rijksmu-
seum van
Oudheden in
Leiden kunnen
kinderen één
dag in de huid
van een Romein
kruipen en leven
als een soldaat,
een edelvrouw
of een gladiator.

In de exposities ‘Romeinse kust’ en ‘Vlijm-
scherp verleden’ is een parcours met
opdrachten uitgestippeld. Zo is er een
onderzoek in een tempel, een godenspel
op de Olympus en een schat met een
ontelbaar aantal zilveren munten. Wie het
tot een goed einde brengt, krijgt een
Romeins paspoort.
Dagelijks vanaf 9 juli. www.rmo.nl

JAN HOEK. SUPERMODELS
Stedelijk Museum Schiedam
Portretfotografie

Een portretfoto
met een levens-
grote spin, of
een zeemeer-
min? Geïnspi-
reerd door de
tentoonstelling
‘Jan Hoek.
Supermodels’
in het Stedelijk
Museum Schie-

dam maakt een fotograaf fantasiefoto’s
van jonge bezoekers. In het Droomatelier
zijn decors, verkleedkleren en schmink te
vinden voor de portretfoto’s in de uitbun-
dige stijl van Jan Hoek.
Op 19/7 en 11/8. Reserveren is noodzakelijk.
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

HELMUT NEWTON –
A RETROSPECTIVE
Foam
Workshop

Kinderen die
modefoto’s
willen maken in
de sfeer van de
expositie
‘Helmut Newton
– A retrospec-
tive’ kunnen een
workshop
volgen bij Foam
Fotografiemu-

seum in Amsterdam. Newton werd
beroemd door zijn poserende modellen op
bijzondere plekken.
Na het expositiebezoek gaan de jonge
fotografen zelf aan de slag. Je leert kijken
naar de pose van het lichaam op een
portret en welk effect kleding heeft op de
sfeer van een foto.
Op 13/7 en 10/8. Reserveren is noodzake-
lijk. www.foam.org




