


Partners & Sponsoren
Zonder partners en sponsoren geen festival! 

We willen onderstaande partners dan ook hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van 
Kinderfestival Haren!

En dank aan alle 

vrijwillig
ers die ons 

geholpen hebben!



Welkom bij Kinderfestival Haren!
Magie in de Hortus

Het is al een magische plek de Hortus in Haren, maar met Kinderfestival Haren doen we er nog een schepje 
bovenop. Een dag kind zijn zonder zorgen. Lachen, plezier en zelf aan slag om iets moois te creëren. 

Vier jaar na het ontstaan van het idee is het nu eindelijk zover en kunnen we laten zien dat Kinderfestival Haren 
een vrolijk en verrassend festival is vol magie en avontuur! 

We vinden het heel gaaf dat we veel van de ideeën en wensen van de kinderen hebben kunnen realiseren. Van 
‘openlucht theater´ tot  ‘legomuur´ en van ‘ballopen´ tot  ‘film maken’ en nog veel meer. Op deze manier zorgen 

we ervoor dat het een festival is van, vóór en door kinderen. 

De lokale samenwerkingen die we zijn aangegaan zorgen voor een gevarieerd programma. 
We willen de diverse sponsoren en fondsen die dit mogelijk hebben gemaakt bedanken voor het vertrouwen. 

Namens de organisatie wensen wij jullie allemaal een geweldige dag toe!

Stichting De Boskamer
Kinderfestival Haren
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PRogramma

Muziek & Theater

Sport & Bewegen

Kunst & Cultuur

Natuur & Techniek

Dreumesatelier
Portret tekenen

De gebarenboom
Vreemde Kwast

Droomdiorama
De Knutselkeet

Vind je font Razende Reporter

Aquarel schilderen Theater Pannenkoek Duo Diesel

Djembé

Strijkorkest

Straattheater

Level Up

Victoriaanse Fotostudio

Speurtocht

Bouwen met bamboe

Droomstad

Op bezoek bij de imker

Dwalen door de Hortus

Nagelstudio

Peuter-Kleuterfit

Boogschieten

Victoriaanse Fotostudio

Kinderyoga

Bootcamp

Circus Santelli

Speeltuin



Blokkenschema

Kunst & Cultuur
Dreumes Atelier (12)

Cartoon tekenen (6)

De Gebarenboom (14)

Vreemde Kwast (22)

Droomdiorama (1)

De Knutselkeet (13)

Vind je Font (10)

Razende Reporter (9)

Aquarel schilderen (4)

Muziek & Theater
Theater Pannenkoek (26)

Duo Diesel (25)

Djembé (19)

Strijkorkest (3)

Level Up (8)

Natuur & Techniek
Victoriaanse fotostudio (2)

Speurtocht Peter en de 
Wolf (11)

Bouwen met bamboe (17)

Op bezoek bij de imker 
(20)

Droomstad (5)

Sport & Bewegen
Yoga & Bootcamp (21)

Circus Santelli (18)

Boogschieten (24)

Peuter-Kleuter Fit (23)

* (3) Locatie op plattegrond

14.00 - 15.00 15.15 - 16.15 16.30 - 17.30

Doorlopend

13.30 -14.15 14.45-15.30 16.00-16.45 

Doorlopend

14.00 - 14.45 15.15 - 16.00 16.30 - 17.15

14.30 - 15.15 15.45 - 16.30

14.00 - 14.45 16.00 - 16.45 17.15 -18.00

14.00 - 14.45 15.30 - 16.15 17.00 - 17.45

13.30 - 14.15

17.00 -17.45

17.45 - 18.3015.30 - 16.15

14.45 - 15.15 16.45 - 17.15 19.00 - 19.30

13.15 - 
13.45

14.00 - 
14.30

14.45 - 
15.15

16.00 - 
16.30 16.45 - 17.15

Doorlopend

Doorlopend (pauze van 15.30 - 16.00 en 17.30 - 18.30)

15.00 
- 

15.15

16.00 
- 

16.15

Doorlopend

Doorlopend (pauze van 16.30 - 17.30)

13.30 - 14.15 14.30 - 15.15 16.00 - 16.45 17.00 - 17.45 18.00 - 18.45

Doorlopend

14.00 - 14.30 15.15 - 15.45 16.30 - 17.00 17.30 - 18.00

Doorlopend

19.00 - 19.45

Doorlopend (pauze van 15.30 - 16.00 en 17.30 - 18.30)

18.45 -19.30

16.00 - 
16.30

17.00 - 
17.30

18.00 - 
18.30

19.00 - 
19.30

Doorlopend

Poffertjeskraam
Suikerspin

IJS
Patat & hamburgers

Ranjatap



En meer!

Schmink & Glittertattoo
Brickwall
Chillhoek

Nagelstudio
Photobooth
XXL-Spellen

Verkleedfeest
Poffertjeskraam

Suikerspin
IJS

Patat & hamburgers
Ranjatap

Vergeet je drinkbeker niet!



Kunst & Cultuur

Laat je portret of lievelingsdier tekenen
Striptekenaar Jan Willem Spakman gaat je portretje of 
lievelinsdier in zijn herkenbare stijl voor je tekenen. Jan 
Willem is de striptekendocent van het ClockhuysCKC en 
tekent ook dierenstrips in het magazine ‘Junior Quest’.

Waar: Chinese Tuin
Wanneer: 14.00 - 19.30 
Voor wie: vanaf 4 jaar

Dreumesatelier
Voelen, proeven en kliederen, hoe leuk is dat? In het 
Dreumesatelier onder begeleiding van Nathalie van 
Altijd Jarig kunnen de allerkleinsten als een ware Picasso 
aan de slag maar dan met groente en fruit!

Waar: tegenover de speeltuin
Wanneer: 14.00 - 15.00 / 15.15 - 16.15 / 16.30 - 17.30
Voor wie: 2 - 3 jaar

De gebarenboom
De gebarenboom maakt de Nederlandse gebarentaal 
zichtbaar en biedt de mogelijkheid kennis te nemen 
van het doof zijn. Kinderen en ouders kunnen filmpjes 
bekijken die gemaakt zijn door Kentalis Guyotschool 
voor VSO in Haren.

Waar: op de boulevard
Wanneer: doorlopend
Voor wie: vanaf 6 jaar



Kunst & Cultuur

Vreemde Kwast
Zo heb je nog nooit geschilderd! In deze workshop 
mag je alles gebruiken behalve een kwast! En dat levert 
bijzondere kunstwerken op. Doe je mee?

Waar: bij de pergola naast de Laarmantuin (22)
Wanneer: 13.30-14.15 / 14.45-15.30 / 16.00-16.45
Voor wie: 8 - 12 jaar

Droomdiorama
Hoe ziet voor jou de ideale toekomst eruit? In de work-
shop Droomdiorama bepaal je dat helemaal zelf en kun 
je anderen een kijkje laten nemen in jouw droomwereld!

Waar: Chinese tuin
Wanneer: 14.00-14.45 / 15.15-16.00 / 16.30-17.15
Voor wie: 8 - 12 jaar

De Knutselkeet
Kom gezellig langs bij de Knutselkeet en ga bijvoor-
beeld aan de slag met een Takkebeest.

Waar: tegenover de Plantage
Wanneer: 13.00 - 19.00
Voor wie: 4 - 12 jaar



Kunst & Cultuur

Vind je font
Letters, je staat er bijna niet bij stil, maar je zou het maar 
eens zonder moeten doen. Elk lettertype heeft weer een 
ander gevoel en elk font is op andere wijze ontstaan. 
Tijdens de workshop ‘Vind je Font’ van @onedayartist 
ontdek je hoe je de natuur kunt gebruiken als inspiratie 
voor je eigen lettertype!

Waar: vlakbij de speeltuin
Wanneer: 14.30- 15.15 / 15.45 - 16.30 / 17.00-17.45
Voor wie: 9  - 12 jaar

Razende Reporter
Geen festival zonder aftermovie! Onder begeleiding van 
een professionele filmmaker ga je aan de slag met beeld 
en geluid. Uiteindelijk worden alles gemonteerd tot een 
mede door jullie gemaakte aftermovie!

Waar: Plantage, aan de kant van de speeltuin
Wanneer: 14.00-14.45 / 16.00-16.45 / 17.15-18.00 / 
18.45-19.30
Voor wie: 7 - 12 jaar

Aquarel schilderen
Wil jij met een mooi kunstwerk naar huis? Doe dan mee 
met de workshop Aquarel schilderen! Onder begelei-
ding van kunstenares Josien Choy ga je in de Chinese 
tuin aan de slag met een panda of een Chinese poort.

Waar: Chinese Tuin
Wanneer: 14.00 - 14.45 / 15.30 - 16.15 / 17.00 - 17.45
Voor wie: 6 - 12 jaar



Muziek & Theater

Theater Pannenkoek: Treuzelkont
Ella haalt al haar treuzeltrucjes uit de kast om maar niet 
te hoeven slapen; knuffel kwijt, dorst, nog even spelen.. 
“Mama, nog één boekje. Zou haar moeder er in trappen? 
Waarom gaat ze niet rustig dromen over wat er morgen 
staat te gebeuren? Een ‘avond-uurlijke’, sprookjesachtige 
voorstelling vol muziek over de alom bekende bedtijd-
rituelen.
Waar: theater achter in de Hortus
Wanneer: 13.30 - 14.15 / 15.30 - 16.15 / 17.45 - 18.30
Voor wie: 2 - 7 jaar

Duo Diesel
Hier wil je bij zijn! 
Knotsgek circustheater waarbij alles uit de kast wordt 
gehaald! Acrobaat Tonny Mulder en jongleur Marco 
Bonisimo zorgen voor een wervelende show!

Waar: theater achter in de Hortus
Wanneer: 14.45 - 15.15 / 16.45 - 17.15 / 19.00 - 19.30
Voor wie: iedereen

Doe mee met de Djembé
Zin in een swingende workshop? Kom dan naar de 
Workshop Djembé! Peter Cusiël van CKC ‘t Clockhuys 
leert je de beginselen van het spelen op deze 
bijzondere Afrikaanse trommels en voordat je het weet 
spelen jullie met de hele groep een swingend nummer!

Waar: 19 op plattegrond
Wanneer: 13.15 - 13.45 / 14.00 - 14.30/ 14.45 - 15.15 / 
16.00 - 16.30 / 16.45 - 17.15
Voor wie: 6 - 12 jaar



Muziek & Theater

Baron B.E.N. Nicks en Barones W.I.L. Nicks 
gaan kamperen
Normaal gesproken logeren de baron en barones op 
stand maar dit jaar willen ze het anders doen: ze gaan 
kamperen! Maar of dat nu zo’n goed idee is... Want wat 
neem je mee op zo’n kampeeravontuur? En waar is die 
camping eigenlijk?

Waar: overal in de Hortus 
Wanneer: doorlopend vanaf 13.00 uur
Voor wie: iedereen

Level Up
Swing mee met de schoolband van het Harens Lyceum! 
Afgelopen weekend traden ze voor het eerst sinds tijden 
weer op en vandaag zijn ze hier op het Kinderfestival!

Waar: de Rotstuin
Wanneer: 16.00 - 16.30 / 17.00 - 17.30 / 18.00 - 18.30
Voor wie: iedereen

Strijkorkest
Geniet in de Chinese tuinonder het genot van een hapje 
en een drankje van een prachtig optreden van de 
leerlingen van CKC Clockhuys.

Waar: Chinese tuin
Wanneer: 15.00 - 15.15 / 16.00 - 16.15
Voor wie: iedereen



Natuur & Techniek

Bouwen met Bamboe
Onder begeleiding van Jaap en Coen, 
docenten van het Clockhuys CKC, kun je je eigen toren 
bouwen van bamboestokken en elastiek. 
De torens worden verbonden met bruggen van bam-
boe. Zo bouwen we onze eigen vesting in de Hortus! 

Waar: nummer 17 op de plattegrond
Wanneer: 13.30 - 19.00
Voor wie: 7 - 12 jaar

Victoriaanse Fotostudio
Zo heb je nog nooit foto’s gemaakt! Nee, geen foto’s met 
je mobiele telefoon maar met een camera uit 1900! In 
deze mobiele studio kun je een portretfoto maken die 
ter plekke wordt ontwikkeld in de donkere kamer. 

Waar: Chinese tuin
Wanneer: 13.30 - 16.30
Voor wie: 6 - 12 jaar

Speurtocht Peter en de Wolf 
Luuk, Ella, Thijs, Elin en Jens nemen je mee op avontuur 
door de Hortus. Ga samen met ze op zoek naar de Vin-
gerhoedskruidheks en iets dat de wolf wel mag eten.... 
Hij heeft namelijk beloofd om nooit meer een 
onschuldig dier op te peuzelen maar of de wolf zich 
daaraan houdt.... 

Waar: start is bij de speeltuin
Wanneer: doorlopend
Voor wie: vanaf 6 jaar



Natuur & Techniek

Op bezoek bij de imker
Marjolein is imker bij Imkerij Stadsgoud en bij haar kun 
je kennis maken met de wondere wereld van bijen! 

Waar: nummer 20 op de plattegrond
Wanneer: 14.00 - 19.30
Voor wie: iedereen

Droomstad
Onder begeleiding van Leen van Wijngaarden ga je 
aan de slag met vragen die gaan over hoe jouw ideale 
stad eruit ziet. Vervolgens ga je tekenen. De tekeningen 
snijden we met een lasersnijder uit en lijmen we op een 
grote plaat. Zo ontstaat er een enorme maquette! Na 
afloop kunnen we met een 360º camera en een VR-bril 
rondkijken in de stad!
Waar: Chinese tuin
Wanneer: 13.30 - 19.30
Voor wie: 6 - 12 jaar

Dwalen door de Hortus
Even wat anders dan een voorstelling of workshop? Ga 
dan lekker op avontuur door de Hortus! Wie weet spot 
je wel een eekhoorn of zelfs een ree! 

Waar: de hele Hortus
Wanneer: doorlopend
Voor wie: iedereen



Sport & Bewegen

Boogschieten
Leer onder begeleiding van de Sportcoaches Haren 
boogschieten als een pro en mis nooit meer het doel! 

Waar: nummer 17 op de plattegrond
Wanneer: doorlopend
Voor wie: 8 - 12 jaar

Peuter-Kleuterfit
Voor de allerkleinsten is er peuter-kleuter fit. Lekker 
actief en spelenderwijs bezig zijn!

Waar: nummer 23 op de plattegrond
Wanneer: doorlopend
Voor wie: 2 - 5 jaar

Circus Santelli
Circus Santelli ontbreekt natuurlijk niet op het kinder-
festival. Oefen met jongleren, acrobatiek, kogellopen, 
eenwielfietsen, koorddansen, en meer! De workshop is 
een prachtige uitdaging die een hoop spieren, inclusief 
lachspieren zal los maken! De workshop wordt gegeven 
door circustrainers én jonge artiesten van Santelli.
Waar: nummer 18 op de plattegrond
Wanneer: 13.30 - 14.15 / 14.30 - 15.15 / 16.00 - 16.45 / 
17.00 - 17.45 / 18.00 - 18.45 / 19.00 - 19.45
Voor wie: 5 - 12 jaar



Sport & Bewegen

Yoga & Bootcamp
Een combinatie van yoga en bootcamp? Ja, hoor! Want 
na inspanning komt ontspanning. Nieuwsgierig? Kom 
dan vooral langs!

Waar: nummer 21 op de plattegrond
Wanneer: 13.30 - 16.00
Voor wie: 3 - 12 jaar

Speeltuin
Kom lekker spelen in de speeltuin. Maak zandtaartjes in 
de kliederkeuken, roetsj van de glijbaan af of speel met 
water bij de waterpomp.

Waar: naast de Plantage
Wanneer: doorlopend
Voor wie: 2 - 10 jaar



Praktische info
WORKSHOPS & VOORSTELLINGEN

Je hoeft je niet in te schrijven voor workshops of voorstellingen maar zorg 
wel dat je op tijd bij een workshop of voorstelling aanwezig bent, er zijn een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. 

De workshops zijn voor kinderen t/m 12 jaar. De leeftijden bij de diverse 
workshops zijn uiteraard een indicatie.

De voorstellingen kunnen ook met ouders/verzorgers worden bekeken, maar 
kinderen gaan voor ;)

We werken met professionals maar kinderen staan altijd onder begeleiding 
van een ouder of verzorger.

FOOD & DRINKS

Voor zowel ouders als natuurlijk kinderen is er voldoende aanbod 
qua eten en drinken.

Voor de kinderen is er gratis ranja en water beschikbaar. Zorg wel 
even voor een eigen drinkbeker.

Er kan bijna overal zowel met pin als contant betaald worden. Er 
kunnen foodstands zijn waar je alleen contant kan betalen. Neem 
dus wat kleingeld mee.

OVERIG

Parkeren kan op de parkeerplaats van het Harens Lyceum (fiets) en 
achter het tankstation schuin tegenover de Hortus (auto). 

We delen geen papieren programmaboekjes uit. Het programma-
boekje kun je online bekijken via www.kinderfestivalharen.nl. Bij de 
entree van de Hortus  is een WIFI-hotspot (Bezoekers Hortus) 
beschikbaar. Met deze hotspot kun je gratis gebruik maken van 
draadloos internet. Daarnaast is het programma ook te vinden op het 
informatiebord tegenover de Plantage.

Heb je nog vragen? Check www.kinderfestivalharen.nl/faq 


