
KROKUSS

22 t/m 28 februari 2016

Rondreizend jeugd- en kunstfestival 

Kijken | horen | doen! | 2-12 jaar | 10 locaties | kleine prijs!

Theater en Filmhuis Dakota
theater De Vaillant
Theater De Nieuwe Regentes
Laaktheater
DiamantTheater
Muzee Scheveningen
Bibliotheek Loosduinen | Nieuw Waldeck
Bibliotheek Leidschenveen | Ypenburg

KABAAL

 Ukkieconcert op tournee 
Club Ghazal | 2 t/m 4 jaar | ca. 45 min | Laaktheater, 
Theater De Nieuwe Regentes, DiamantTheater, Muzee 
Scheveningen, Theater en Filmhuis Dakota

Een ontdekkingsreis naar klanken en muziek voor peuters 
en hun ouders. We gaan bewegen, zingen en dansen! 

Dansworkshop Creative Dance 
Karine Guizzo | 9 t/m 12 jaar | ca. 90 min | Theater De 
Nieuwe Regentes

Creatief dansen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het 
plezier van samen bewegen! 

Kriebelbeestjes maken 
Art-S-Cool | 6+ | ca. 90 min | Laaktheater, Bibliotheek 
Loosduinen, Theater en Filmhuis Dakota, theater De 
Vaillant, Theater De Nieuwe Regentes

Maak samen met Angelique Josten Kriebelbeestjes die 
kruipen, vliegen of lopen op acht, duizend pootjes of maar 
ééntje! Ze kunnen alle kleuren van de regenboog hebben.

Maak een selfie 
Haagse Portretten | 8+ | ca. 90 min | Theater De Nieuwe 
Regentes, Bibliotheek Nieuw Waldeck, Bibliotheek 
Ypenburg, Laaktheater

Maak een ‘selfi e’ gedrukt van een linosnede. Je zelf-
gemaakte portret mag je mee naar huis nemen en is later 
te zien in een door de stad reizende ‘groei-expositie’ en 
op Pinterest. 

Peuterdans 
Florence Rapati | 2 t/m 4 jaar | ca. 60 min | Theater De 
Nieuwe Regentes

Dansen, springen en vrij bewegen voor de allerkleinsten. 
Doe gezellig mee!

Tante Lulu leest voor 
Vertelvoorstelling over Nansi Wereldspin | 3 t/m 7 jaar | 
ca. 45 min | Theater en Filmhuis Dakota, Laaktheater, 
Theater De Nieuwe Regentes, theater De Vaillant 

Kompa Nanzi, ook wel Nansi of Anansi genoemd, is een 
slimme spin. Luister goed naar Tante Lulu en beleef zijn 
avonturen mee! Kom je ook? Nansi komt zelf ook op visite!

Barokconcert 
Collegium Musicum Den Haag  | 6+ | ca. 60 min | 
Laaktheater

Word deze ochtend heerlijk wakker met een prachtig 
barokconcert voor jong en oud.

Jongleren, diabolo en acrobatiek 
Circaso | 6+ | ca. 90 minuten | Laaktheater, Theater De 
Nieuwe Regentes, Theater en Filmhuis Dakota

Wil jij in de rol van circusartiest stappen, gooien met 
balletjes, spelen met de diabolo en stoere piramides 
bouwen? Leerlingen van circusschool Circaso laten hun 
circuskunsten zien, waarna je in de workshop zelf aan de 
slag gaat! 

Frrrozen 
Theater MUS | 6 t/m 12 jaar | 2 x 150 minuten | Diamant 
Theater 

Houd je van acteren, dansen en zingen? Dan is dit je kans! 
N.a.v. de Disneyfi lm Frozen maakt Theater MUS in de 
voorjaarsvakantie samen met kinderen een geheel eigen 
versie van dit verhaal. Met liedjes, dansjes en kostuums!

Krokus Kabaal is hét nieuwe 
theater- en kunstfestival 
voor kinderen in Den Haag! 
In de voorjaarsvakantie is er op 10 locaties een 
rondreizend programma van kleine voorstellingen 
en activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. 

In de bibliotheken zijn alle activiteiten gratis. Op andere 
locaties € 3 of € 1,50 euro met Ooievaarspas, tenzij 
anders vermeld. Kijk op de achterkant van deze fl yer voor 
aanvangstijden en locaties.

Krokus Kabaal wordt georganiseerd door de Haagse 
Cultuurankers. Ieder stadsdeel in Den Haag heeft een 
cultuuranker. Een theater, bibliotheek of museum dichtbij 
huis waar je kan genieten van (jeugd)theater, dans, fi lm, 
literatuur, muziek of cabaret. En zo brengen wij Cultuur 

Dichtbij!

Paars = activiteiten en workshops

Blauw = voorstellingen en concerten

Vogelhuisje maken 
Knutselworkshop | 4 t/m 12 jaar | AL | ca. 90 min | Muzee 
Scheveningen 

Omdat de lente er aan komt, maken we een vogelhuisje 
dat je zelf kunt versieren met verf, kurk en glitters. Jouw 
mooi versierde vogelhuisje mag je meenemen en er 
thuis een mooi plekje voor zoeken! Als je klaar bent is er 
misschien nog tijd voor een speurtocht in het museum. 

THEATERBIOSCOOP

Snoopy en Charlie Brown! 
3D Animatiefi lm | AL | 88 min | Theater en Filmhuis 
Dakota | €7,50 - OP €6,00 - vr. €8,50 - vr. OP €6,50

Charlie Brown op avontuur; hondje Snoopy neemt het 
per vliegtuig op tegen zijn rivaal De Rode Baron. 

Buurman & Buurman  
Poppenanimatiefi lm | AL | 66 min | Laaktheater, Theater 
De Nieuwe Regentes

De Nieuwe Avonturen; Timmerend, zagend en borend 
maken twee vrolijke buurmannen hun huis onveilig. 
Geen klus is te groot, Buurman en Buurman blijven altijd 
positief… A JE TO!

Balkanbeats Kukeri 
Irma Kort | AL | 11:00-17:00 uur | Theater De Nieuwe 
Regentes

Dansen, maskers maken en samen een echte Balkan-
voorstelling maken voor iedereen die het leuk vindt om 
aan het einde van de middag te komen kijken. Tussen alle 
activiteiten door eten we pannenkoeken en drinken we 
limo. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zelfstandig meedoen, 
kinderen onder de 6 jaar graag onder begeleiding van een 
volwassene.

Zeehelden 
Plan D en Andreas Denk | 6+ | ca. 65 min | Theater en 
Filmhuis Dakota | €6,00 - OP €3,00

Wie heeft niet al eens een kapitein gespeeld in zijn 
eigen ligbad? In deze prachtige voorstelling met dans, 
acrobatiek, live muziek én zang, dompelen dansers zich 
onder in de magie van het leven op én in de zee. 

Wat niemand had verwacht 
NTjong Toneelatelier | 8+ | 10:00-16:00 uur | Theater 
Dakota | €12,50 - OP €6,25

Alle mensen hadden haast en iedereen was onderweg. Ze 
telefoneerden en keken op hun horloge. Stilstaan deden 
ze nooit. Toch gebeurde er op een dag iets waardoor ze 
moesten stoppen. Iets wat niemand had verwacht. We 
fi losoferen, bouwen en spelen, en maken uiteindelijk een 
presentatie voor alle ouders. Leef je een dag lang uit!

Meedoe-theater kruip-friemel-kriebel
Ozofi jn! | 3 t/m 7 jaar | ca. 45 min | Theater De Nieuwe 
Regentes, Bibliotheek Leidschenveen, Bibliotheek Nieuw 
Waldeck, Bibliotheek Loosduinen, Theater en Filmhuis 
Dakota, Laaktheater, Muzee Scheveningen

Een muzikale en interactieve theatervoorstelling over 
een moestuin, vreemde sla, kriebelbeestjes en twee 
buurvrouwen...

Dansworkshops 
Beweigi | 6+ | hele middag | Laaktheater

Dansen, lachen, gezelligheid, plezier, genieten, vette 
muziek en waanzinnige moves. Plezier maken door te 
bewegen. Ontdek je eigen dansstijl met Beweigi! 

Soundtraveler
Koninklijk Conservatorium Den Haag | 8 t/m 11 jaar | 
ca. 60 min | theater De Vaillant

Samen met vier muzikanten van het conservatorium kun 
je drie middagen zingen, muziek maken en bewegen. 
Liedjes die iedereen mee kan zingen leer je presenteren in 
een kleine show. Aan het einde treden we samen op voor 
iedereen die wil!


