


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!
Een magische dag voor kinderen uit (de omgeving van) Haren.

De Hortus Haren is een prachtige omgeving. En tijdens het Kinderfestival Haren maken we gebruik van deze
omgeving om kinderen een magische dag te bezorgen. Geniet van een theatervoorstelling, ga op natuursafari,
doe mee met het circus, speel op een djembé of ukelele, bouw mee aan een insectenwereld, schiet met pijl en

boog, maak een takkebeest in de knutselkeet, creëer een stop-motion film met lego of stap de fotobooth in 
met een gekke hoed. En als je even wil bijkomen …. Dan kun je lekker luisteren naar een voorleesverhaal in de

leeshoek, van een muziekoptreden genieten of iets eten of drinken op het horecaplein.

Het programma is gemaakt op basis van de festival-wensen van kinderen uit Haren. Van ‘openluchttheater´
tot ‘legomuur´ en van ‘ballopen´ tot ‘film maken’ en nog veel meer. Je vindt het allemaal terug in het 

programma van dit jaar. Zo maken wij een festival van, vóór en door kinderen. 

In dit programmaboekje vind je meer informatie over het aanbod. Wanneer je het handig vindt om dit op de 
dag bij je te hebben raden we je aan het op te slaan op je telefoon. Tijdens het festival delen we alleen het

 blokkenschema en de plattegrond uit. Je kunt het programmaboekje ook altijd raadplegen op
 www.kinderfestivalharen.nl

We werken zo veel mogelijk samen met lokale aanbieders en we kozen voor ondernemers die passen bij onze
duurzame doelstellingen. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en de bijdrage van

verschillende fondsen. We danken hen allen hartelijk voor hun vertrouwen en bijdrage.
Namens de organisatie wensen wij jullie allemaal een magische dag toe!

Hartelijke groeten namens de organisatie,

 Helena du Pon - Willem Fust - Lotte Stienstra - Swannet van Velzen - Douwe Zeldenrust



Plattegrond



Praktische info & Festivaltips

Workshops

Overig

Horeca

Voorstellingen

Op diverse plekken kun je genieten van heerlijk 

eten en drinken. Je kunt overal met pin betalen.

Neem je eigen (water)fles mee. Je kunt dan gra-
tis Hooghoudt limonade tappen!

Voor alle kinderen is er gratis fruit.

De meeste workshops zijn doorlopend maar sommige workshops hebben vaste starttijden. Zorg dus dat je bij die workshops op tijd 
aanwezig bent.

De leeftijd bij de diverse workshops en 
activiteiten is uiteraard een indicatie.

Houd er rekening mee dat sommige 
voorstellingen of activiteiten een maximum 

aantal deelnemers heeft. Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt.

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.

De organisatie en onze vrijwilligers zijn herkenbaar aan een t-shirt met het logo van het Kinderfestival Haren. Schiet ons gerust aan als we je ergens mee kunnen helpen of loop naar 
het informatiepunt op de boulevard.

De Hortus is een prachtige locatie in de natuur. Je kunt er ook bijen, wespen en teken tegen-komen. We raden je aan na je bezoek even op 
teken te controleren. 

De EHBO is te vinden op de boulevard bij het 
info.punt.







Kunst & Cultuur

Laat je lievelingsdier tekenen
Striptekenaar Jan Willem Spakman gaat je 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’.

Wanneer: 12.15 - 14.00 | 14.45 - 17.15
Voor wie: vanaf 4 jaar

Ontdekplek voor de allerkleinsten
Jouw dreumes ontdekt zijn/haar zintuigen met behulp 
van verschillende materialen. Baby’s, dreumesen en 
peuters kunnen hier visjes vangen, spelen met speel-
goed en vooral lekker ontdekken. Eén grote ontdek-
kingstocht!

Wanneer: doorlopend van 12.30 - 15.30
Voor wie: 2 - 3 jaar

Natuurschilderingen
Pluk, stempel en druk je eigen kunstwerk! Je schildert 
en experimenteert met verschillende objecten, vormen 
en gevonden materialen. Met een paletmes maak je
de eerste opzet, daarna zoek je naar leuke vormen of 
materialen om mee te drukken. Dit knip, scheur of snij je 
uit in een sjabloon en sponst het op een doek. 

Wanneer: 14.00 - 17.00 
Voor wie: 4 - 12 jaar

De Knutselkeet
Heb je zin om lekker met je handen te werken? Kom dan 
gezellig langs bij de Knutselkeet en ga bijvoorbeeld aan 
de slag met het maken van een Takkebeest. De Knut-
selkeet werkt voornamelijk met restmaterialen. Deze 
restmaterialen worden onder andere opgehaald bij 
bedrijven in de omgeving.

Wanneer: doorlopend van 12.00 - 18.00
Voor wie: 4 - 12 jaar
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Kunst & Cultuur
Crazy Collage
Stop met denken en gebruik je ogen en handen om te 
maken. Een collage ontstaat door de beelden die je al 
bladerend tegenkomt in tijdschriften en boeken. Scheur, 
knip en schuif tot er verassende beelden ontstaan die 
je niet had kunnen bedenken. Je maakt niet eerst een 
ontwerp maar je gebruikt je verbeeldingsvermogen. Je 
ontdekt het door te maken...

Wanneer: 12.30 - 13.30 | 14.00 - 15.00 | 15.30 - 16.30
Voor wie: 5 - 12 jaar

Vouwstenen
Hoe leg je twee kubussen aan elkaar vast zonder lijm? 
Ontdek wat vouwstenen allemaal kunnen en wat je er 
mee kan maken. Wanneer je het trucje door hebt zal je 
ontdekken dat je oneindig veel connecties kan maken. 
Maak alleen of samen een sculptuur, een stad of begin 
zonder doel.

Wanneer: doorlopend van 15.00 - 18.00
Voor wie: vanaf 4 jaar

Kalligrafie
Chinese kalligrafie maakt een belangrijk onderdeel uit 
van het cultureel erfgoed van China. De Chinese naam 
voor kalligrafie is shūf, dat letterlijk ‘de methode (of wet) 
voor het schrijven’ betekent. In de Chinese tuin kun je 
aan de slag met het schrijven van Chinese tekens tijdens 
de workshop Kalligrafie.  

Wanneer: 13.00 - 13.45 | 14.15 - 15.00 | 15.30 - 16.15 | 
16.45 - 17.30 | 18.00 - 18.45
Voor wie: vanaf 4 jaar

Donald Duck striptekenen
Stap voor stap leer je hoe je Donald, Katrien, Dagobert 
of Knabbel en Babbel kunt tekenen. Slijp je potlood en 
beginnen maar!

Wanneer: doorlopend van 13.00 - 14.30
Voor wie: 6 - 12 jaar
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Kunst & Cultuur

Forum Voorlees Fun
“ Tijdens wilde gevechten zijn de billen van een ridder 
opgegeten. Zo wil natuurlijk geen prinses met hem 
trouwen. Dan ziet hij een advertentie in de krant van 
een bijzondere billenwinkel. Daar kiest bij een prachtig 
paar. Kan hij nu zijn droomprinses die hij in de wolken 
heeft gezien veroveren? “ Na het lezen gaan we samen 
wolken tekenen.

Wanneer: 14.00 - 14.30
Voor wie: vanaf 3 jaar

LEGO Superhelden stopmotion
Met LEGO maak je zelf een stop-motion filmpje over su-
perhelden en superschurken. Wie speelt er de hoofdrol 
in jouw verhaal?

Wanneer: doorlopend van 15.00 - 16.30
Voor wie: 6 - 12 jaar

Forum Voorlees Fun
“Rosa en Fico zijn geen gewone kinderen. Ze zijn de 
kinderen van president Fernando die in zijn eentje de 
baas is in het kleine landje Costa Banana. Als Rosa op 
een dag ontdekt dat generaal Sjasliek een gruwelijk 
plan beraamt, gelooft niemand haar. Als ze ontdekken 
dat er gespioneerd wordt in het paleis, gaan Rosa en 
Fico allebei op zoek naar de spion. 

Wanneer: 15.00 - 15.30
Voor wie: vanaf 6 jaar

Fantasiedierentuin van klei
Creëer en ontdek een nieuw dier door de eigenschap-
pen van bestaande dieren te combineren en geef je 
dier een toepasselijke naam. In de fantasiedierentuin 
ontmoeten de dieren elkaar.

Wanneer: 16.30 - 17.00 | 17.30 - 18.00
Voor wie: alle leeftijden
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Muziek & Theater
Het Houten Huis - Wolk in de klas
Waar kom je terecht als je een dassenburcht instapt? 
Ga ondergronds en zweef tussen de wolken… In deze 
burcht voel je je zwaar en licht tegelijk. Te midden van 
een wollige omgeving kijk en luister je naar het verhaal 
van Das. Langzaam gaat het licht aan in zijn hoofd, 
maakt de herrie plaats voor stilte en kan hij de drukte 
van een andere kant bekijken.

Wanneer: 13.00 - 13.45 | 15.00 - 15.45 | 17.00 - 17.45 
Voor wie: 4 - 6 jaar (max. 25 kinderen per voorstelling)

Theater Pannenkoek - Het krentenkoek 
Mysterie
Commandant Brombeer heeft zijn “beste” agentes 
Agaath en Jantien naar de bibliotheek gestuurd om de 
zaak van de actieve letterdief op te lossen! Alle prenten-
boeken missen al de letter ‘Q’ en nu is zometeen de ‘E’ 
aan de beurt.. Wie is deze letterdief eigenlijk..?  Help je 
mee zoeken naar een oplossing?

Wanneer: 13.30 - 14.15 | 15.30 - 16.15 | 17.30 - 18.15
Voor wie: 4 - 8 jaar

Duo Diesel
Yesss! Ook dit jaar zijn ze er weer bij: Duo Diesel! Maak 
je op voor een knotsgekke voorstelling. Acrobaat Tonny 
Mulder en jongleur Marco Bonisimo zijn samen Duo 
Diesel. In hun show gebruiken ze dans, muziek, jongle-
ren, acrobatiek, poppentheater en meer. Duo Diesel is 
serieus om te lachen!

Wanneer: 13.15 - 13.45 | 14.15 - 14.45 | 15.15 - 15.45
Voor wie: alle leeftijden

Wiebeltenen 
Wiebeltenen speelt concerten met kinderliedjes waar 
je van gaat wiebelen. Omdat samen muziek maken het 
allerleukste is. In april dit jaar ontvingen ze de Willem 
Wilmink prijs voor het beste kinderlied van 2022 met 
het lied ‘De Machinist’. Wedden dat je niet stil kunt zit-
ten? Jorien en Robert zorgen voor een muzikaal avon-
tuur met heel veel bijzondere liedjes.

Wanneer: 12.30 -13.30 | 14.30 - 15.30 | 16.30 - 17.30
Voor wie: 5 - 10 jaar
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Muziek & Theater

Step Up
Step Up is één van de twee schoolbands van het Harens 
Lyceum. Leerlingen uit alle jaarlagen repeteren wekelijks 
op school voor een swingend repertoire met tijdloze 
hits. Ieder optreden is een feest!

Wanneer: 16.00 - 16.30 | 17.00 - 17.30 | 18.00 - 18.30
Voor wie: alle leeftijden

Workshop 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 heel nummer.

Wanneer: 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00  | 14.30 - 15.00 | 
15.00 - 15.30 | 15.30 -16.00
Voor wie: 4 - 12 jaar

Capriccio Klezmer Band
Even bijkomen van alle workshops en meer? Plof neer 
en geniet van het optreden van de Capriccio Klezmer 
Band van het ‘t Clockhuys.

Wanneer: 13.00 - 13.30 | 13.45 - 14.15 uur
Voor wie: alle leeftijden

Workshop Ukelele
Een ukelele is een klein gitaarachtig snaarinstrument 
dat vanuit Hawaii de wereld veroverde. Door het kleine 
formaat is het een makkelijk bespeelbaar instrument. 
Houd je van muziek maken? Kom dan langs voor een 
workshop ukelele. Binnen de kortste keren speel je een 
super leuk deuntje!

Wanneer: 14.45 - 15.15 | 15.45 - 16.15  | 16.45 - 17.15
Voor wie: 6 - 12 jaar
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Muziek & Theater
Kinderdisco Let’s Dance
Dansen is niet alleen goed voor je lichaam. Door te 
dansen worden er ook nieuwe verbindingen in je her-
senen gemaakt en wordt het gelukshormoon endorfine 
aangemaakt. Dansen is dus goed voor lichaam en geest. 
En het is ook gewoon leuk. Kom jij ook lekker dansen in 
de kinderdisco!

Wanneer: 16.00 - 19.00 uur
Voor wie: alle leeftijden

Koper & Co
Je loopt over het festivalterrein, Op weg naar een 
vriend. Plotseling in de verte, een laag geluid. Je weet 
niet precies wat, maar gaat er op af. Flarden van een 
trompet-melodie. Je hoort nóg een geluid, Warm en vol 
als van een saxofoon. Het IS een saxofoon! Je wilt het 
weten, gaat rennen. Opeens sta je oog in oog
met Koper & Co!

Wanneer: 3 x 45 min. tussen 13.00 - 16.45
Voor wie: alle leeftijden

DJ Beatkit
Je weet nooit waar ie opduikt maar zodra je ‘m hoort 
kun je niet anders dan lekker je heupen los gooien en 
mee swingen op de vetste beats van de DJ Beatkit!

Wanneer: 12.00 - 15.00
Voor wie: alle leeftijden

Dokter Swubber & zuster Swabber
Heb je pijn aan je grote teen? Loop je misschien mank 
door een zeer been? Op je voorhoofd een grote snee? 
De dokter en zuster weten hier wel raad mee! Of zijn ze 
toch niet zo kundig als ze lijken? En kun je er beter een 
“echte” dokter naar laten kijken? 
Absurdistisch straattheater voor jong en oud!

Wanneer: doorlopend 
Voor wie: alle leeftijden
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Natuur & Techniek

Natuursafari
Ben je benieuwd naar welke dieren zich allemaal schuil-
houden in de Hortus en wat er allemaal bloeit en groeit? 
Dan wil je de Natuursafari zeker niet missen. Ga mee op 
avontuur met Marijn en kom op plekken in de Hortus 
waar je nog niet eerder bent geweest.

Wanneer: 12.30 - 13.15 | 14.30 - 15.15 | 16.30 - 17.15
Voor wie: 4 - 12 jaar

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

Wanneer: 13.00 - 14.30 | 15.00 - 17.00
Voor wie: alle leeftijden

Bouwen met bamboe
Wist je dat je fantastische bouwwerken kunt maken met 
bamboe? Want bamboe is heel erg sterk en duurzaam. 
Het wordt ook wel ‘staal uit de natuur’ genoemd. In deze 
workshop ga je je eigen bouwwerk maken met bamboe. 
Haal de architect in je naar boven en doe mee!

Wanneer: doorlopend van 12.30 - 18.00
Voor wie: 5 - 12 jaar

Op bezoek bij de imker
Duik in de wondere wereld van de bij. De bij is klein, 
maar super belangrijk voor mens én natuur. Ze zijn 
onmisbaar voor het verspreiden van stuifmeel waardoor 
bloemen en planten kunnen groeien. In de bijenstal van 
de Hortus staat de imker klaar om je van alles te vertel-
len over dit wonderlijke, kleine maar toch zo belangrijke 
diertje! 

Wanneer: 13.30 - 14.30 | 15.30 - 16.30
Voor wie: 4 - 12 jaar
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Natuur & Techniek
Insectenwereld
Hoe zien verschillende insecten, bloemen en planten er 
uit? Teken een insect of plant die je in de Hortus hebt 
gezien. De tekeningen snij je met een lasersnijder uit 
en lijm je op een grote plaat. Zo ontstaat er een enorme 
maquette van één grote biodiversiteit. Na afloop kun je 
met een 360° camera en een VR-bril rondkijken!

Wanneer: doorlopend van 12.00 - 19.00
Voor wie: 6 - 12 jaar

Razende Reporter
Wil jij dit jaar meewerken aan de aftermovie van Kin-
derfestival Haren 2022? Doe dan mee met de workshop 
Razende Reporter. Je leert van een echte pro hoe je een 
flitsende reportage maakt in beeld en geluid.

Wanneer: 12.30 | 16.00 | 17.30
Voor wie: 7 - 12

6

10

Benieuwd naar de aftermovie van vorig jaar? 
Check ‘m hier op Youtube



Sport & Bewegen

Boogschieten & Bewegen
Onder leiding van Sportcoach Haren ga je aan de slag 
met pijl en boog. Je leert hoe de boog werkt en hoe je 
de pijl in het doel krijgt. Wedden dat je na even oefenen 
in de roos schiet? Klaar met de pijl en boog? Check dan 
de andere activiteiten van Sportcoach Haren.

Wanneer: doorlopend van 14.00 - 18.00
Voor wie: 4 - 12 jaar

Circus Santelli
Hooggeëerd publiek, we heten u van harte welkom! Bij 
Circus Santelli bieden we je de kans om te ervaren wat 
het is om een onverschrokken koorddanser of jongle-
rende artiest te zijn. Daarnaast geeft Circus Santelli een 
wervelend optreden.

Wanneer: 12.30 - 13.15 | 13.30 - 14.15 | 16.00 - 16.45 | 
17.15 - 18.00 | Optreden 15.00
Voor wie: 4 - 12 jaar | alle leeftijden

KidsGym
Kom jij 30 minuten rennen, sporten, springen & 
bewegen? Ouders: meedoen = toegestaan.

Wanneer: 16.15 - 16.45 | 17.15 - 17.45 | 18.15 -18.45
Voor wie: 3 - 12 jaar
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Entertainment
Fotobooth
Duik de booth in met een gekke hoed of leuke snor. En 
maak een herinnering aan deze dag voor op het prik-
bord of je koelkast.

Wanneer: doorlopend van 14.00 - 19.00
Voor wie: alle leeftijden

Schminken & glittertattoo
Laat je versieren als vlinder, bloem of superheld. Of ga 
sprankelend de dag door met een glittertattoo.

Wanneer: doorlopend van 12.00 - 16.00
Voor wie: alle leeftijden

Legomuur
Wanneer je even lekker tot rust wil komen is de lego-
muur een goede plek om te zijn. Maak je eigen creatie 
of ‘schrijf’ je naam met legostenen.

Wanneer: doorlopend van 12.00 - 19.00
Voor wie: alle leeftijden

Leeshoek
De leeshoek is een fijne plek voor iedereen die even een 
rustige plek zoekt. Pak een boek of tijdschrift en zoek 
een fijne plek om te lezen. Of vraag je vader, moeder, 
opa of oma om je een verhaal voor te lezen.

Wanneer: doorlopend van 12.00 - 19.00
Voor wie: alle leeftijden
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Tot volgend jaar!

Niks missen? Volg ons

www.kinderfestivalharen.nl


