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De regels

Stap 3 Wanneer je kunt beginnen
De cursussen beginnen door het hele jaar heen.
Kijk dus goed bij iedere cursus in de kidsgids wanneer
deze begint. Je kunt ook altijd kijken op de website

e Voor kids van 0 tot en met 14 jaar

van de club of de organisatie die de activiteit aanbiedt.
Of ze even bellen.

Alsjeblieft, jouw Stadspas Kidsgids
Vol met gave, leuke en avontuurlijke dingen om te doen.
Met de Stadspas krijg je heel veel korting. Je mag 2 dingen
uitkiezen, bijvoorbeeld musical-les en een cursus ponyrijden.
Of wil je misschien liever breakdancen en een tekenfilm maken?

Stap 4 Waar je op moet letten
■	Let

op of je de juiste leeftijd hebt om mee te doen.

■	Let

op of je vooraf moet reserveren of inschrijven.

■	Let

op: als je je eenmaal hebt ingeschreven,

dan kun je je keuze niet meer veranderen.

Door de regels rondom het corona virus kan het zijn dat
de cursus die jij hebt uitgezocht nu op een andere manier
plaatsvindt. Check dit bij je inschrijving.

Stap 5 Hoe je betaalt
Voor de meeste cursussen betaal je zelf een klein
bedrag. Dat betaal je bij de start van de lessen in 1 keer.

Stap 1 Je mag 2 dingen uitkiezen

Soms kun je pinnen, soms alleen contant betalen.

Uit de hele Kidsgids mag je tussen 1 september
2020 en 31 augustus 2021 2 cursussen kiezen.
Maar zwemmen en naar Ballorig mag je elke

2x

dag doen tegen een speciaal prijsje:
■	Naar

Ballorig voor € 2,50.

■	Zwemmen

Tip!
Laat altijd je Stadspas scannen bij de kassa of

voor € 1,-.

inschrijving als je begint met je cursus. Want
dan doe jij mee voor de speciale Stadspasprijs.

Stap 2 Waar je iets kunt doen
In alle stadsdelen zijn leuke dingen te
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doen. Bij iedere cursus staat een nummer.
Dat nummer vind je terug op de kaart

op:
Voordelig op stap? Kĳk
dspas
www.amsterdam.nl/sta

achterin de Kidsgids. Bijvoorbeeld
10 Westerdok 318 in Amsterdam West.

nlijk,

Deze pas is strikt persoo
misbruik is strafbaar.

G. Voorbeeld
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- advertentie -

Vragen?

Bel naar
020 252
6000
(tussen 0
8.30
en 17.00
uur)

Wil jij ook sporten?
De gemeente betaalt jouw sportabonnement.*
Kies een sportclub!
* Voor kinderen van 2 t/m 17 jaar in Amsterdam en Weesp met
een Stadspas. De maximale jaarvergoeding per kind is € 300,- .

amsterdam.nl/sv-jeugd

Stadspas
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Interview
Marjolein Moorman
Wethouder Onderwijs,
Armoede en Inburgering

Marjolein Moorman is wethouder Onderwijs,
Armoede en Inburgering in Amsterdam en
moeder van twee dochters. Ze wil graag dat
het met iedereen in de stad goed gaat én dat
iedereen mee kan doen. Ook als je niet zoveel
geld hebt.
U bent wethouder, wat doet u
dan precies?
‘Ik probeer de stad Amsterdam een
beetje mooier te maken. Samen met mijn
team zorgen we dat er goede scholen
zijn én dat alle kinderen gelijke kansen
krijgen. Zodat je kunt ontdekken waar
je goed in bent en wat je leuk vindt om
te doen.’

meedoen. Ook als je ouders weinig
geld hebben.’
Vindt u het belangrijk dat
alle kinderen hobby’s hebben?
‘Iedereen is wel ergens goed in en
elk kind vindt iets anders leuk. Ik vind
het belangrijk dat alle kinderen in
Amsterdam kunnen ontdekken wat
zij leuk vinden. Mijn dochters houden
bijvoorbeeld van hockey en schaatsen.
En ik vond het als kind heel leuk om
te lezen en verhaaltjes te schrijven.’

Dus Amsterdam als goede stad
voor kinderen?
‘Ja dat klopt. Ik ben zelf niet in
Amsterdam opgegroeid en dat vind
ik best jammer. Het is zo’n prachtige
stad met zoveel verschillende mensen.
Hier had ik graag kind willen zijn. Mijn
dochters groeien hier nu op en dat vind
ik heel fijn. En ik wil dus graag dat álle
kinderen hun dromen hier waar kunnen
maken.’

“Elk kind vindt
iets anders leuk.”
Helpt de Stadspas daarbij?
‘De Stadspas is geweldig! Ook als je
ouders niet zoveel geld hebben, kun je
leuke uitjes maken, sporten en nieuwe
dingen ontdekken. Het is niet leuk als
bijvoorbeeld andere kinderen uit je
klas naar de film gaan en jij niet mee
kan. Door de Stadspas kan iedereen
meedoen!’

Hoe doet u dat dan?
‘Het misschien klinkt gek, maar om te
zorgen dat iedereen mee kan doen moet
je kinderen soms ongelijk behandelen.
Bijvoorbeeld door sommige kinderen te
helpen met het betalen van schoolreisjes
of de sportclub. Dan kan iedereen
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Maken en tekenen

Maken en
tekenen

Tekenen, schilderen
en kunst maken
Kinderakademie van Ateliers Westerdok

De mooiste kunst
maak je helemaal zelf!
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5 t/m 14 jaar De verschillende clubs
bieden wekelijkse kunstlessen van
een professionele kunstenaar. Bij
de Kunstclub (5-10 jaar) werk je met
verschillende materialen. Je maakt
maskers, papiercollages, gips- en
kleiwerkstukken. Bij de Tekenclub (8-10
jaar) teken en schilder je. Bijvoorbeeld
met houtskool, krijt en acrylverf. Bij het
Kunstatelier (11-14 jaar) leer je tekenen
en schilderen door te schetsen. En je
maakt uitgewerkte studies.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 200,September 2020 t/m augustus 2021
10 Westerdok 318
T 020 421 0151 | atelierswesterdok.nl

Leer typen in 12 weken!
FL Typing
9 t/m 13 jaar In 12 weken leer je
blind typen met 10 vingers. Leer op
een leuke manier typen! Doe je mee?
Dan kan je straks razendsnel je
verslagen en werkstukken typen.
Klinkt dat niet super? Meld je aan
via de website van FL Typing.
Stadspas: € 12,- voor 12 lessen
Normaal: € 157,30
September 2020 t/m augustus 2021
05 OBS Het Atelier: Ouderkerkerlaan 14,
Diemen
T 06 5755 5417 | fltyping.nl
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Maken en tekenen

Keramiekclub

Maak je eigen boekje
of kalender

Kinderakademie van Ateliers
Westerdok

GWA Grafische Werkplaats Amsterdam

8 t/m 14 jaar Je werkt met klei en gips
om 3-dimensionaal werk te maken.
Ontdek op een speelse manier hoe je
vormen opbouwt. En hoe je ruimtelijk
werk kunt maken met verschillende
materialen. Kleiwerken kun je in een
speciale klei-oven bakken en eventueel
glazuren. De Keramiekclub is iedere
woensdagmiddag van 14.30-16.30 uur.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 200,September 2020 t/m augustus 2021
10 Westerdok 318
T 020 421 0151 | atelierswesterdok.nl

8 t/m 12 jaar Ga aan de slag met
letterzetten, linosnede, sjabloneren,
etsen, boekbinden… en dat alles op
de mooie oude drukpersen van de
werkplaats. 11 keer per jaar werken we
met de hele ‘club’ aan een project zoals
een krant, een kalender of een boek.
Daarom is het extra leuk als je alle keren
komt, maar 1 les volgen mag ook.
Stadspas: € 10,- voor 4 lessen
Normaal: € 40,September 2020 t/m juli 2021
(Elke eerste zaterdag van de maand)
09 Molukkenstraat 200 P1
T 020 465 1841 |
grafischwerkcentrumamsterdam.nl

12

Lekker koken

Knutselcursus 10 lessen

Happy Melons

Kris Kras Atelier Amsterdam Oost

4 t/m 12 jaar Yvette en haar team leren
jou op een speelse manier van alles over
verschillende keukens en ingrediënten.
En over gezond, gevarieerd én lekker
eten. Nog belangrijker: je leert proeven!
Kom jij graag in de keuken en wil je
zelf op kookles? Schrijf je dan nu in!
Na de cursus kan je nog lang mensen
verwennen met jouw kookkunsten.
Stadspas: € 10,- voor een
5-rittenkaart, inclusief maaltijd
Normaal: € 100,September 2020 t/m augustus 2021
Aanmelden via kookles@happymelons.nl
07 Hoofddorpweg 23HS
T 020 737 2861 | happymelons.nl

1,5 t/m 8 jaar 10 keer op vrijdag lekker
tekenen, bouwen, strooien, vegen,
gieten, lijmen of kleien. Ben je tussen
de 1,5 en 4 jaar? Kom dan met je ouders
‘s ochtends om 10 uur. Ben je tussen de
4 en 8 jaar, dan kun je om 14.30 of om
17.00 uur aan de slag.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 150,10 vrijdagen, start in september 2020 en
start in januari 2021. De precieze datum
zie je op kriskrasatelier.nl
18 Barbaraschool, Eikenplein 3
T 06 4779 0802 | kriskrasatelier.nl
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Maken en tekenen

Striptekenen, schilderen,
graffiti en meer!

Stoffen versieren

Tekenclub

Kinderatelier Amsterdam Zuidoost

Kunst op Zolder

Kunst op zolder

7 t/m 14 jaar Ben je gek op tekenen,
schilderen en ontwerpen en vind je het
niet erg om vieze handen te krijgen?
Heb je altijd al eens je eigen stripverhaal
willen maken of een stoere robot van
klei? Of zie je jezelf wel met een spuitbus
in de weer? Kom dan in het weekend
naar het kinderatelier voor les van onze
professionele kunstdocenten!
Stadspas: € 10,- voor 12 lessen
Normaal: € 139,September 2020 t/m augustus 2021
11 Heesterveld 35A
T 020 225 2880 | cbkzuidoost.nl/kinderen

5 t/m 14 jaar Ontdek wat je allemaal
voor creatieve dingen kan doen met
stoffen. Doe leuke opdrachten met
borduurwerk, patchwork, applicatie,
batik, haakwerk, naaien en sieraden
uit stof maken. Zo ontwikkel je ook je
fantasie en handigheid!
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 165,September 2020 t/m juli 2021
Aanmelden: info@kunstschoolopzolder.nl
02 Orteliusstraat 17 T
T 06 3938 5057 | kunstschoolopzolder.nl

10 t/m 14 jaar Wil je meer leren over
kunst? Wil je werken met verschillende
technieken en materialen? En jouw
eigen stijl ontwikkelen? Doe dan mee
bij de Tekenclub! Deze cursus is voor
gemotiveerde tieners die meer met hun
creativiteit willen doen.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 135,September 2020 t/m juli 2021
Aanmelden: info@kunstschoolopzolder.nl
02 Orteliusstraat 17 T
T 06 3938 5057 | kunstschoolopzolder.nl

Knutselcursus 8 lessen
Kris Kras Atelier Jordaan
4 t/m 8 jaar Ben je tussen de 4 en
8 jaar? Kom dan op woensdagmiddag
gezellig langs! Je kan aan de slag
van 13.30 tot 14.30 uur. Of van 15.30
tot 16.30 uur. Je gaat onderzoeken,
uitproberen en eigen dingen maken
met verrassende materialen.
Stadspasprijs: € 10,- voor 8 lessen
Normale prijs: € 120,September t/m november 2020
Februari t/m april 2021
April t/m juni 2021
Aanmelden: kriskrasatelier.nl/aanmelden/
08 Elandsstraat 42 (Op de zolder
van de 14e Montessorischool)
T 06 2361 2014 | kriskrasatelier.nl
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Interview
Hafsa: 8 jaar
Nour: 11 jaar
Yahya: 13 jaar
Activiteit: Kunst op Zolder

De huiskamer van de familie Dehimi is gevuld
met tekeningen en schilderijen. De zusjes
Hafsa (8) en Nour (11) en hun broer Yahya (13)
hebben al van alles gemaakt. Een vaas met
kleurige bloemen, een bos in de nacht, een
enge draak en nog veel meer.
Wat teken je graag?
Hafsa: ‘Mijn oranje met bruine hondje
is heel goed gelukt. Zijn hoofd is groter
dan zijn lichaam, dat maakt hem heel
schattig.’
Yahya: ‘Heel precies tekenen vind
ik leuk. Ik heb met potlood een
sportschoen gemaakt met allemaal
kleine onderdelen.’

Laten jullie je werk ook aan
anderen zien?
Nour: ‘We hebben een echte expositie
gehad in de bibliotheek. Daar hing van
ons alle drie een kunstwerk. We waren
heel trots.’
Hafsa: ‘En thuis doen we wedstrijden wie
de mooiste tekening kan maken. Meestal
wint Nour.’

“We hebben een
echte expositie
gehad.”

Wat vind je het leukste aan
Kunst op Zolder?
Yahya: ‘Dat je alles kunt tekenen wat je
maar wil. Dus ik denk aan wat ik mooi
vind en dan ga ik dat maken.’
Nour: ‘Tijdens het tekenen zitten we ook
gezellig te kletsen. Ik ben pas een jaar
in Nederland, dus zo kan ik de taal goed
oefenen.’

Krijg je handige tips in de les?
Hafsa: ‘De juf zei dat ik niet zo hard
moest drukken op mijn potlood.’
Nour: ‘Ik heb geleerd dat je niet heel
snel hoeft te tekenen. Je kunt rustig
aan doen en bijvoorbeeld een dag later
verder werken.’

Wil je later kunstenaar worden?
Nour: ‘Nee hoor! Ik wil chirurg worden.’
Hafsa: ‘En ik dolfijnentrainer.’

Hou jij net als Hafsa, Nour en Yahya ook zo van kunst maken?
Kijk dan op pagina 11 t/m 23
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Maken en tekenen

Mozaïek maken en kleien

Tekenen, schilderen en meer

Leren programmeren

Kunst op Zolder

Kunst op Zolder

OBA Maakplaats

5 t/m 14 jaar Laat je creativiteit de vrije
loop en ontdek hoeveel er mogelijk
is met klei en mozaïek. Je leert de
basismanieren van keramiek maken. We
leren jou het opbouwen met kleirollen,
knijpen, bouwen met platen. En je
gaat bijvoorbeeld kommen, figuren
en kunstbeelden boetseren. Ook leer
je mooie mozaïek aanbrengen. We
gebruiken professionele instrumenten.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 165,September 2020 t/m juli 2021
Aanmelden: info@kunstschoolopzolder.nl
02 Orteliusstraat 17 T
T 06 3938 5057 | kunstschoolopzolder.nl

5 t/m 14 jaar Probeer allerlei soorten
en technieken van beeldende kunst zelf
uit. Je gaat tekenen, schilderen, je maakt
beelden van klei, hout en textiel en nog
veel meer. Je kunt op ieder moment in
het jaar beginnen.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 135,September 2020 t/m juli 2021
Aanmelden: info@kunstschoolopzolder.nl
02 Orteliusstraat 17 T
T 06 3938 5057 | kunstschoolopzolder.nl

12 t/m 14 jaar Wil jij graag de basics
van programmeren leren? Zodat je straks
kunt werken met de programmeertaal
Python en de Raspberry Pi? CodeTeam
is een club waarin jongeren leren van
experts én van elkaar. Sommigen zijn net
begonnen, anderen bouwen al aan een
eigen game.
Stadspasprijs: € 8,- voor serie van
8 lessen (prijs is inclusief gebruik
van de Raspberry Pi tijdens de les)
Normaal: € 80,6 maart 2021 t/m 24 april 2021
01 Oosterdokskade 143
T 020 523 0900 | oba.nl/maakplaats

Teken je lievelingsstrip
Kunst op Zolder
10 t/m 14 jaar In deze cursus leer je hoe
je een stripfiguur ontwerpt, hoe je het
laat bewegen, lachen of huilen en hoe je
zijn verhaal vertelt. Je maakt kennis met
verschillende soorten strips, waaronder
manga, comics en cartoons. Je leert
tekenen, inkten en inkleuren. Aan het
einde van de cursus heb jij een strip
die jij zelf hebt geschreven, ontworpen
en getekend.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 135,September 2020 t/m juli 2021
Aanmelden: info@kunstschoolopzolder.nl
02 Orteliusstraat 17 T
T 06 3938 5057 | kunstschoolopzolder.nl
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Maken en tekenen

Mode ontwerpen

Plant een kunstwerk

Kunst op Zolder

Rijksmuseum

8 t/m 14 jaar Dé cursus voor kinderen
die van mode houden en die willen leren
om hun eigen mode-illustraties en
ontwerpmodellen te tekenen en te
naaien. Je begint met het bedenken
van een ontwerp. Dan maak je je eigen
kledingstuk. We sluiten af met een
modeshow. Alle niveaus zijn welkom!
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 165,September 2020 t/m juli 2021
Aanmelden: info@kunstschoolopzolder.nl
02 Orteliusstraat 17 T
T 06 3938 5057 | kunstschoolopzolder.nl

8 t/m 12 jaar Zelf zaden planten en de
groei tekenen en schilderen… hoe cool is
dat? Het Rijksmuseum hangt vol schilderijen
en tekeningen van bomen, bloemen,
planten en insecten zoals vlinders. Die
bekijk je met de groep. Vervolgens leer je
zelf insecten en zaden tekenen. Die zaden
ga je planten én de groei steeds weer
schetsen met ecoline, krijt en inkt. Je leert
goed te kijken en onderzoeken!
Stadspas: € 10,- voor 12 lessen
Normaal: € 200,15 september t/m 15 december 2020
op dinsdag van 16.00 - 18.00 uur
14 januari t/m 15 april 2021
op donderdag van 16.00 - 18.00 uur
06 Hobbemastraat 25
T 020 674 7000 | rijksmuseum.nl

Bij de OBA is er
altijd iets te doen:
• Lees (e-)jeugdboeken, (digitale) prentenboeken, strips, luisterboeken en nog veel meer
• Speel games en maak kennis met de leukste
en meest leerzame apps
• Doe gratis mee aan activiteiten, zoals
jeugdtheater of robots programmeren bij
Maakplaats 021
• Krijg boekentips en stel op obajunior.nl
zelf je boekenlijstje samen
• Zoek informatie voor je werkstuk of spreekbeurt
• Gebruik gratis computers en internet
Iedereen t/m 18 jaar wordt gratis OBA Junior lid
én leent boetevrij! Schrijf je kind eenvoudig online
in via oba.nl/juniorlid. Kijk op oba.nl/vestigingen
voor de dichtstbijzijnde OBA-vestiging.
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Maken en tekenen

Stopmotionfilm
Rijksmuseum

Tekenen, schilderen,
beeldhouwen en filmen

Haal meer uit materiaal

Meervaart Jong

Rijksmuseum

4 t/m 14 jaar Alles is mogelijk bij atelier
Meervaart Jong: tekenen, schilderen,
beeldhouwen en filmen. Je werkt met
verschillende materialen en technieken.
Door veel te doen en door te kijken
naar het werk van bekende kunstenaars,
leer je wat jij mooi vindt. Ontdek de
kunstenaar in jezelf! Aan het eind van het
seizoen laten we jouw werk zien in een
tentoonstelling.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 125,5 september t/m 9 december 2020
(woensdag en zaterdag)
03 Talentenhuis: Meer en Vaart 290
04 Honingraat: Slotermeerlaan 103
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

6 t/m 8 jaar Je verkent 6 verschillende
tekenmaterialen en schildermaterialen
in 12 lessen. In deze cursus staat het
materiaal centraal. Je leert bijvoorbeeld
zelf pastelkrijt, verf en inkt maken.
Daarna ga je er natuurlijk mee aan
de slag. Doordat je je zo goed in de
materialen verdiept, leer je in korte tijd
veel verschillende technieken beheersen.
Stadspas: € 10,- voor 12 lessen
Normaal: € 200,17 september t/m 17 december 2020
op donderdag van 16.00 - 18.00 uur
19 januari t/m 20 april 2021 op dinsdag
van 16.00 - 18.00 uur
06 Hobbemastraat 25
T 020 674 7000 | rijksmuseum.nl
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8 t/m 12 jaar Altijd al een film willen
maken? Maak samen een stopmotionfilm
van een Rijksmuseum-schilderij. De
cursus begint in het museum waar je een
schilderij gaat kiezen dat centraal staat in
het verhaal. Vervolgens wordt per les de
stopmotionfilm uitgewerkt. Je leert een
verhaallijn opbouwen. Je gaat geluiden
kiezen, animeren, regisseren. Aan het
eind organiseer je de première met
rode loper.
Stadspas: € 10,- voor 12 lessen
Normaal: € 200,17 september t/m 17 december 2020
op donderdag van 16.00 - 18.00 uur
19 januari t/m 20 april 2021 op dinsdag
van 16.00 - 18.00 uur
06 Hobbemastraat 25
T 020 674 7000 | rijksmuseum.nl

Van ets tot monoprint
Rijksmuseum
6 t/m 8 jaar Maak bijzondere werken in
verschillende druktechnieken. Van etsen
tot monoprinten en zelfs blokprinten
op stof. Elke twee lessen een nieuwe
druktechniek. Die verken je samen in het
Rijksmuseum door naar verschillende
werken te kijken. Hoe geven kunstenaars
hun onderwerp weer? Hoe gebruiken ze
compositie en kleur met die techniek?
Vervolgens ga je in het atelier zelf aan
de slag.
Stadspas: € 10,- voor 12 lessen
Normaal: € 200,15 september t/m 15 december 2020
op dinsdag van 16.00 - 18.00 uur
14 januari t/m 15 april 2021 op
donderdag van 16.00 - 18.00 uur
06 Hobbemastraat 25
T 020 674 7000 | rijksmuseum.nl
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Dansen en swingen

Dansen en
swingen

Van ballet tot musical
Balletschool de Kattensprong
1,5 t/m 14 jaar Wij bieden een breed
programma met lessen in klassiek
ballet, acro, jazz, show, musical, tap
en peuter- en kleuterdans. Starten
kan op ieder moment. Je hoeft
geen ervaring te hebben! Je krijgt 3
maanden iedere week les. We houden
leerlingenvoorstellingen en je kunt zelfs
internationale dansexamens afleggen.
Kijk op het rooster wanneer er lessen
voor jouw leeftijd zijn!
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 105,17 augustus 2020 t/m 4 juli 2021
21 Robert Scottstraat 28
T 06 1966 8726 |
balletschooldekattensprong.nl

Voetjes van de
vloer en handen
in de lucht!
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Ballet en moderne dans
Solid Ground Movement
4 t/m 10 jaar Vanaf 2020 kan je bij
ons ook balletles en moderne dansles
volgen. In die lessen kom je op speelse
manier in aanraking met elementen uit
de klassieke en moderne dans. Je legt
de basis voor latere technieklessen.
Stadspas: € 10,- per kwartaal
Normaal: € 85,- per kwartaal
September 2020 t/m juni 2021
26 Paviljoen Tolhuistuin, Cultuurhuis
Noord, Buiksloterweg 5 C
T 020 612 1387 |
solidgroundmovement.nl
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Dansen en swingen

Dansen en drummen

Dansen met een dansgroep

Streetdance

Kids van Amsterdam Oost

BeatZone

Park West

8 t/m 14 jaar Altijd al willen leren
drummen of dansen? Of je skills naar een
hoger niveau tillen? Dit kan bij De Kids
van Amsterdam Oost! Professionele en
enthousiaste docenten leren je de fijne
kneepjes van het vak. Naast de lessen
treed je ook op, op verschillende events!
Nieuwsgierig geworden? Dat begrijpen
we wel, meld je snel aan voor een
proefles!
Stadspas: € 10,- per kwartaal
Normaal: € 125,September 2020 tot juni 2021
17 Zeeburgerdijk 19-21
info@dekids.net | dekids.net

4 t/m 14 jaar Dans jij vaak mee met
YouTube-choreo’s en ben je gek op
pop en urban-muziek? Dan ben jij klaar
voor de danslessen van BeatZone!
Ga bijvoorbeeld voor streetdance,
breakdance of kidstreet. Met je vaste
dance-crew voor jouw leeftijd en niveau
oefen je op de grootste hits. Je sluit
af met een te gek optreden. Meld je
vooraf aan.
Stadspas: € 5,- voor 10 lessen
Normaal: € 90,10 september 2020 t/m 1 juli 2021
12 Poeldijkstraat 391
T 06 1758 5467 | beatzone.nl

6 t/m 14 jaar Bij streetdance leer
je stoer en strak dansen en werk je
aan techniek, kracht, muzikaliteit en
expressie. Dansplezier staat voorop!
Wil je lekker dansen en weggaan met
een glimlach op je gezicht? Doe dan
mee met de streetdance les. Je hebt
elke week 1 uur les.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 112,50
23 september t/m 09 december 2020
Lesdag: woensdag
27 BSO de Waterval: Van Hallstraat 10
info@amsterdamparkwest.nl
T 06 1262 4113 | amsterdamparkwest.nl
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Moderne dans

Dansen en zingen

Park West

Global Dance Centre

10 t/m 14 jaar In de moderne dansles
leer je jezelf uit te drukken met je
lichaam. Je werkt aan verschillende
danselementen zoals techniek,
improvisatie en choreografie. Wil je
vrij dansen en dansen op je gevoel
en dit leren overbrengen aan publiek?
Doe dan mee met de moderne dansles.
Je hebt elke week 1 uur les.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 112,50
23 september t/m 9 december 2020
Lesdag: woensdag
27 BSO de Waterval: Van Hallstraat 10
info@amsterdamparkwest.nl
T 06 1262 4113 | amsterdamparkwest.nl

4 t/m 14 jaar Voor veel kinderen een
droom: dansles krijgen van bekende
choreografen en dansers van YouTube en
tv. Die droom kan jij laten uitkomen bij
Global Dance Centre, de grootste urban
dansschool van Nederland. Naast leuke
danslessen bieden we ook zanglessen.
En wil je optreden? 2 keer per jaar staan
wij met een show in het theater. Schrijf
je nu in!
Stadspas: € 5,- voor een 10-rittenkaart
Normaal: € 100,September 2020 t/m juni 2021
20 Dalsteindreef 4037
T 020 365 0643 | globaldancecentre.nl
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Dansen en swingen

Breakdance en meer

Voor alle ballerina’s
én ballerino’s

Meervaart Jong

Meervaart Jong

8 t/m 14 jaar Breakdance, het ziet
er soms ingewikkeld uit, maar alles is
mogelijk. Ook voor jou. Power-moves en
up- en downrock zijn slechts een paar
bewegingen die je binnen de kortste
keren beheerst. Ook als je nu nog niet
eens weet wat het is. Wij leren je de
kneepjes en dan steel jij straks de show
bij je vrienden en familie.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 115,10 september t/m 10 december 2020
03 Talentenhuis, Meer en Vaart 290
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

6 t/m 11 jaar Balletdansen leer je eerst
aan de barre en daarna los door de
ruimte. Heel sierlijk of juist met hoge
sprongen. Je begint als je 6 jaar bent
met de klassieke ballettechniek. Als je
9 jaar wordt, ga je ook moderne dans
doen. En wie de film Billy Elliot heeft
gezien, wist het al lang: ballet is voor
meisjes én jongens.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 95,5 september t/m 9 december 2020
(dinsdag, woensdag en zaterdag)
03 Talentenhuis, Meer en Vaart 290
04 Honingraat, Slotermeerlaan 103
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

Tiener Hiphop
Kids van Amsterdam Oost
14 jaar Speciaal voor de tieners is er
een hiphop dansklas. Samen met een
ervaren dansdocent leer je de vetste
choreografieën. Bedenk je eigen
dansmoves of daag de klas uit door
te freestylen. Het kan allemaal. Ben je
nieuwsgierig geworden? Geef je op voor
een proefles en wie weet zien we je bij
de Kids van Amsterdam- Oost.
Stadspas: € 5,-per kwartaal
Normaal: € 75,September 2020 tot juni 2021
17 Zeeburgerdijk 19-21
info@dekids.net | dekids.net

28

Dansen en spelen

Streetdance

Meervaart Jong

Meervaart Jong

4 t/m 6 jaar In de Dansspeelgroep leer
je al spelend bewegen op verschillende
soorten muziek, samen te dansen met
andere kinderen en je fantasie de vrije
loop te laten. Alles mag, niets moet.
Deze Dansspeelgroep is een introductie
voor al onze andere danslessen. Als je de
smaak te pakken hebt, kan je dus later
doorstromen. Een goed begin is het
halve werk!
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 95,5 september t/m 9 december 2020
(woensdag en zaterdag)
03 Talentenhuis, Meer en Vaart 290
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

6 t/m 14 jaar Bij streetdance dans je
stoer en laag bij de grond. Je werkt aan
choreografie, kracht en conditie. Door te
freestylen tijdens een jam of een battle
ontwikkel je jouw eigen stijl. Veel energie
en lef? Dan is dit wat voor jou. Je hebt
elke week 1 uur les.
Stadspas: € 5,- per blok
Normaal: € 95,5 september t/m 9 december 2020
(Maandag, woensdag en zaterdag)
03 Talentenhuis: Meer en Vaart 290
04 Honingraat: Slotermeerlaan 103
19 Pluspunt: Albardakade 5-7
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong
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Dansen en swingen

Zingen, dansen en acteren
Motion Dance Studio
3 t/m 14 jaar Danslessen: van hiphop
tot klassiek ballet, van afrodance tot
moderne dans. Of wat dacht je van
zingen, dansen en acteren tegelijk?
Onze docenten zijn afgestudeerd aan
een dansacademie of werken zelf in
het professionele danscircuit. In 10
lessen maak je kennis met zang, dans
of musical.
Stadspas: € 5,- voor 10 lessen
Normaal: € 90,September 2019 t/m juni 2020
25 Bijlmerdreef 434A
T 020 416 0500 | motiondancestudio.nl

Ballet voor groot en klein
Muziekschool Amsterdam Noord
4 t/m 14 jaar Groot of klein, bij de
muziekschool is voor iedere ballerina een
plekje in een klassieke balletles. Staan
jouw balletschoenen al te springen? Wij
leren je alle sierlijke bewegingen, samen
met andere kinderen in een leuke groep.
Neem contact op met de muziekschool
en hoor wanneer je kunt beginnen.
Stadspas: € 5,- voor 10 lessen
Normaal: € 82,23 Alkmaarstraat 10
T 020 636 8654 | muziekschoolnoord.nl

Fotografie: Dorytha Pang-Atjok
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Dansen en swingen

Hiphop

Kies je eigen dansstijl

Breakdance

Solid Ground Movement

Dans dansen

Wladimir Dance Studios

6 t/m 14 jaar Wij leren jou de moves,
jij laat je lijf spreken! Of je dat nou doet
met breakdance, pop & lock, newstyle
of afro: bij Solid leer je de beste basis
voor hiphop dans op de tofste beats.
‘Let your body speak!’
Stadspas : € 5,- voor een
10-rittenkaart
Normaal: € 45,Stadspas : € 10,- voor een
25-rittenkaart
Normaal : € 85,September 2020 t/m juni 2021
26 Buiksloterweg 5 C (Paviljoen
Tolhuistuin, Cultuurhuis Noord)
T 020 612 1387 |
solidgroundmovement.nl

2,5 jaar t/m 14 jaar Iedereen kan
dansen! Dat bewijst deze superleuke
dansschool. Van ballet tot afro en
van hiphop tot breakdance, het kan
hier allemaal. Je krijgt les van ervaren
en enthousiaste docenten, die net
als jij genieten van dansen. ‘Dans
dansen’ heeft locaties in Zuid, West en
Buitenveldert. Laat je moves zien en leer
er nog meer! Geef je op via de website.
Stadspas: € 5,- voor een 10-rittenkaart
Normaal: € 100,1 september 2020 t/m 1 mei 2021
13 Amsteldijk 10 H
14 Ottho Heldringstraat 31 H
15 Nieuw Herlaer 2
T 020 779 6770 | dans-dansen.nl

4 t/m 14 jaar Zou jij het stoere
breakdancen wel willen leren? In onze
lessen leer je breakdance-moves
waarmee je gaat improviseren. Dus
gooi je eigen creativiteit en gevoel erin.
Je mag het eerst een keer proberen.
Als je het leuk vindt, dan start je met
een cursus van 18 lessen. Je kunt ieder
moment beginnen.
Stadspas: € 10,- per cursus
van 18 lessen
Normaal: € 185,1 september 2020 t/m 9 juli 2021
24 Lijnbaansgracht 166
T 020 627 4245 | wladimirstudios.nl

Streetdance
Wladimir Dance Studios
4 t/m 14 jaar Genieten van lekkere
popmuziek én leuke danscombinaties
leren? Dat kan bij onze streetdancelessen. Je wordt er nog fit van ook. Je
kunt het hele jaar door beginnen met
een cursus van 18 lessen. Al les gehad
of beginner? Dat maakt niets uit! Kijk
op het rooster wanneer de lessen voor
jouw leeftijd zijn. Je mag altijd eerst een
proefles doen.
Stadspas: € 10,- per cursus
van 18 lessen
Normaal: € 185,1 september 2020 t/m 9 juli 2021
24 Lijnbaansgracht 166
T 020 627 4245 | wladimirstudios.nl
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Zingen en muziek

Zingen en
muziek
Je bent
een ster!

Nieuw-West Zingen en dansen

Privé muziekles

Zingen en dansen

Aslan Muziekcentrum

Beatzone

5 t/m 14 jaar Wilde je altijd al een
instrument leren spelen of op zangles?
Kom naar Aslan Muziekcentrum en
krijg 10 privélessen. Je kunt kiezen
uit blokfluit, drum, dwarsfluit, gitaar,
klarinet, ney, piano, saxofoon, saz, ud,
viool en zang.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 145,Lesdag en -tijd in overleg
30 Corantijnstraat 9
37 Louis Bouwmeesterstraat 214
T 020 612 4446 | aslanmuziek.nl

6 t/m 11 jaar Ben je gek op zingen én
dansen? En wil je hier wekelijks wat mee
doen? Dat kan bij Beatzone. Een Sing
& Dance Class met een stoer tintje! Je
neemt ook liedjes op met je groep in een
echte opnamestudio. Bij de halfjaarlijkse
Beatzone-producties dans jij op je eigen
ingezongen nummer in de Meervaart.
Hoe te gek is dat!
Stadspasprijs: € 5,- voor 10 lessen
Normaal: € 90,September 2020 t/m juni 2021
Aanmelden: via het inschrijfformulier
op beatzone.nl
12 Poeldijkstraat 391
T 06 1758 5467 | beatzone.nl
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6 t/m 10 jaar Heb je altijd al een
instrument willen leren spelen en wil je
dat gezellig doen met andere kinderen?
Doe dan een instrumentale groepsles.
Samen leer je alles over de instrumenten
en speel je al heel snel de eerste liedjes
Stadspas: € 10,- voor 8 lessen
Normaal: € 85,September 2020 t/m juni 2021
Lesdag en -tijd in overleg
30 Corantijnstraat 9
37 Louis Bouwmeesterstraat 214
T 020 612 4446 | aslanmuziek.nl
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Zingen en muziek

Maak je eigen muziek
Music Lab
7 t/m 14 jaar Wil jij je muzikale talent
ontdekken en ontwikkelen? Doe dan
mee: leer muziek schrijven, solo en in
koor zingen, met ableton rappen & beats
maken en muziekinstrumenten bespelen.
Bij Music Lab geven professionals in
kleine groepen les. Regelmatig komen
bekende artiesten langs om muziek
met je te maken en je tips te geven.
Nieuwsgierig? Geef je op via de website!
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal € 150,September 2020 t/m augustus 2021
31 Studio DGAI Music School,
Heesterveld Creative Community,
Heesterveld 35 C
T 06 4858 3320 | dgaimusicschool.nl

Privéles met instrumenten

Word een deejay

Muziek Educatie Centrum

Meervaart Jong

5 t/m 14 jaar Welk instrument wil jij
leren spelen? Piano, gitaar, basgitaar,
drums, viool, cello, trompet, saxofoon,
klarinet, blokfluit of accordeon? Al deze
instrumenten kun je kiezen bij het Muziek
Educatie Centrum. Je krijgt privéles, dus
dan gaat leren lekker snel. Een cursus
bestaat uit 5 lessen van 30 minuten.
Stadspas: € 5,- voor 5 lessen
Normaal: € 84,75
September 2020 t/m juni 2021
17 augustus 2020 t/m 11 juli 2021
32 Oosterspoorplein 1
T 020 463 8183 |
muziekeducatiecentrum.nl

10 t/m 14 jaar Je ziet jezelf al staan
achter de draaitafels, met een dansende
massa aan je voeten. Als je een nieuw
nummer start, begint iedereen te
juichen. Je bent een ster! Misschien is
het nu nog een droom, maar de hitlijsten
staan vol met deejays. In deze cursus leer
je hoe ook jij de beste beats produceert.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 105,5 september t/m 5 december 2020
29 Meervaart Studio, Osdorpplein 6
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

Leren zingen
Meervaart Jong
6 t/m 14 jaar Deze groep is voor
kinderen vanaf 6 jaar die zich echt willen
verdiepen in zang. In de lessen besteden
we veel aandacht aan techniek en het
ontwikkelen van je stem. De docent
heeft speciale aandacht voor de muziek,
liedjes en zangstijlen die jij graag wilt
ontdekken.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 110,5 september t/m 9 december 2020
(woensdag en zaterdag)
03 Talentenhuis: Meer en Vaart 290
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong
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Zingen en muziek

Zingen in een groep

Fotografie: Dennis Bouman

Muziekschool Amsterdam Noord
6 t/m 12 jaar Leef je uit! Zing uit volle
borst mee in een van onze zangroepen.
Neem contact op met de muziekschool
en kom lekker zingen.
Stadspas: € 5,- voor 10 lessen
Normaal: € 48,70
Neem contact op met de muziekschool
voor de startdata.
23 Alkmaarstraat 10
T 020 636 8654 | muziekschoolnoord.nl

Leer muziek maken
in een band
A’DAM Music School

Groepsles zingen

Privé muziekles

Your Voice

Muziekschool Amsterdam Noord

4 t/m 14 jaar Wil jij niets liever dan
zingen? Bij Your Voice gaat het echt om
jouw stem. In de groepslessen ontdek
je je eigen zangstem en leer je hoe
je samen iets moois kunt neerzetten.
Er is de KIDSclub voor 4 t/m 8 jaar
en groepslessen voor 8 t/m 14 jaar.
Schrijf je in via de website en geef je
stadspasnummer door.
Stadspas: € 15,- per blok
(wekelijks les)
Normaal: € 238,- per blok
Blok 1: eind augustus 2020 tot en met
februari 2021, blok 2: februari 2021 tot
en met juli 2021
28 Witte de Withplein 44-45
T 06 39 57 08 16 | yourvoicezangles.com

7 t/m 14 jaar Leer een instrument
spelen! Je mag in 5 individuele lessen
van 25 minuten ontdekken welk
instrument echt bij je past. Je kunt
kiezen uit bijvoorbeeld accordeon, hobo,
saxofoon, trompet of harp. En je stem is
ook een instrument. Kinderen vanaf 10
jaar kunnen 5 privélessen zang krijgen.
Wie weet zing je als een zanglijster!
Stadspas: € 10,- voor 5 lessen
Normaal: € 120,Neem contact op met de muziekschool
voor de startdata.
23 Alkmaarstraat 10
T 020 636 8654 | muziekschoolnoord.nl
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10 t/m 14 jaar Altijd al eens willen
zingen, drummen of gitaar willen spelen?
Bij A’DAM Music School leer je muziek
maken in een band. Je hoeft geen
noten te lezen en nog geen instrument
te spelen. Speel de nieuwste hits en
probeer verschillende instrumenten uit,
en na 6 lessen schitter jij op het podium!
Meedoen? Meld je aan via de website.
Stadspasprijs: € 6,- voor 6 lessen
Normaal: € 60,Oktober 2020 t/m juni 2021 zaterdagmiddag 13.00-14.00u
Reserveren/aanmelden:
www.adammusicschool.nl
35 Overhoeksplein 1
info@adammusicschool.nl |
adammusicschool.nl
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Zingen en muziek

Privé vioolles

Ontdek jouw
lievelingsinstrument

De Gooische Muziekschool - Weesp

Muziekcentrum Zuidoost

3 t/m 14 jaar De viool is waarschijnlijk
het bekendste orkestinstrument. Dit is je
kans om uitgebreid kennis te maken met
dit prachtige instrument! En dat onder
leiding van je eigen docent. Notenkennis
of andere muzikale opleidingen zijn
niet nodig.
Stadspasprijs: € 10,- voor 5 lessen
van 20 minuten
Normaal: € 99,36 Verschillende locaties in Weesp
T 035 - 693 65 96 |
degooischemuziekschool.nl

5 t/m 14 jaar Wil je leren om een
instrument te bespelen? Dan kun je
kiezen voor o.a. piano, gitaar, drums,
basgitaar, viool, saxofoon, of misschien
wil je liever zingen! Bij ons kan het
allemaal. Even alles vergeten en lekker
bezig zijn met je instrument of je
zangstem. Doe je mee?
Stadspas: van € 5,- tot € 10,- voor
10 lessen
Normaal: van € 150,- tot € 200,16 augustus 2020 t/m 9 juli 2021
33 Hofgeest 139
T 020 696 8371 |
muziekcentrumzuidoost.nl

Muziek voor beginners
De Gooische Muziekschool - Weesp
4 t/m 6 jaar Tijdens een muzikale reis
kennismaken met muziekinstrumenten
en klanken. Zo stimuleren we
spelenderwijs jouw muzikale gevoel!
We gaan zingen, bewegen op muziek,
spelen op kleine slaginstrumenten en
samenspeeloefeningen doen. De cursus
wordt afgesloten met een echt concert
voor de ouders. De groepen bestaan uit
6 tot 12 leerlingen.
Stadspasprijs: € 10,- voor 15 lessen
Normale prijs: € 130,September 2020 t/m juni 2021
36 Verschillende locaties in Weesp
T 035 - 693 65 96 |
degooischemuziekschool.nl

Groepsles gitaar
De Gooische Muziekschool - Weesp
7 t/m 10 jaar Heb jij altijd al gitaar willen
leren spelen? In deze cursus ga je in een
groepje van minimaal 3 tot maximaal
5 leerlingen aan de slag met de
akoestische gitaar. Naast het spelen zelf
doen we (luister-)spelletjes en hebben
we aandacht voor de theorie. Lestijden
variëren van 30 tot 50 minuten per week
(afhankelijk van de groepsgrootte).
Stadspasprijs: € 10,- voor 15 lessen
Normale prijs: € 175,September 2020 t/m juni 2021
36 Verschillende locaties in Weesp
T 035 - 693 65 96 |
degooischemuziekschool.nl
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Sporten
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Ponymaatje gezocht

5 dagen bij je lievelingspaard

Boerderij op IJburg

Boerderij op IJburg

5 t/m 14 jaar De pony’s van IJburg
zoeken maatjes! Je leert hoe je pony’s
benadert en verzorgt. Ook leer je wat
pony’s eten en hoe ze zich gedragen.
Je mag een keer ‘voltige’ doen: gym op
een pony. Alles gaat stapje voor stapje.
Als echt ponymaatje verdien je ook een
diploma.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 90,Neem contact op voor de data.
50 Overdiemerweg 36A, Diemen
pony@boerderijopijburg.nl |
boerderijopijburg.nl

5 t/m 14 jaar Ponykamp? Ja, het kan
echt! 5 dagen lang ben je op een
boerderij en help je met het verzorgen
van alle dieren. Alleen overdag, want
slapen doe je thuis. Je gaat spelletjes
spelen, ponyrijden, en nog veel meer
leuke dingen doen. Bouw een fijne
band op met deze mooie dieren en
met andere ponyliefhebbers.
Stadspas: € 10,- voor 5 dagen
met lunch
Normaal: € 200,Er is een kamp in de herfstvakantie en
in de meivakantie
50 Overdiemerweg 36 A, Diemen
pony@boerderijopijburg.nl |
boerderijopijburg.nl
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Sporten

Startcursus ponyrijden

Kickboksen

Karate

Boerderij op IJburg

Legendary Sports

Karate-do

7 t/m 14 jaar Wil jij ontdekken of
paardrijden iets voor je is? Dat kan met
deze starterscursus. Je krijgt 10 lessen
in totaal, waaronder een poets- en
opzadelcursus, een behendigheidsles,
rijlessen en een gym op een pony.
Iedere les duurt twee uur. Hop, hop,
op naar Boerderij op IJburg.
Stadspas: € 20,- voor 10 lessen
Normaal: € 150,Neem contact op voor de data.
50 Overdiemerweg 36A, Diemen
pony@boerderijopijburg.nl |
boerderijopijburg.nl

6 t/m 14 jaar Kickboksen is niet
voor watjes, maar ook niet voor
vechtersbazen. Het is een martial
arts-sport met regels waaraan iedere
kickbokser zich moet houden. Je
leert kickboksen, de ander ‘lezen’, en
incasseren. Je traint je conditie, kracht,
snelheid en lichaamsbalans. Alles in 1.
Bovendien werk je aan je zelfvertrouwen,
dat straal je ook na de les uit.
Stadspas: € 5,- voor een 10-rittenkaart
Normaal: € 49,Neem contact op met de sportschool
voor de startdata.
46 Abraham Staalmanplein 2
T 06 4081 0363 | legendarysports.nl

5 t/m 14 jaar Het symbool van Shotokan
karate is de tijger, vanwege zijn
soepelheid, kracht, lenigheid en gratie.
Precies dit train je in de karatelessen.
Door karatetraining krijg je een betere
conditie. Je verbetert je coördinatie,
lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht
en snelheid. Je leert jezelf te verdedigen
waardoor je lichamelijk en geestelijk
sterker wordt. Doe mee en word ook
een karate-tijger.
Stadspas: € 10,- per cursus
Normaal: € 185,September 2020 t/m februari 2021
Februari t/m juni 2021
43 Herengracht 34
T 020 427 6814 | kiclub.cool

Pony-Plezier-middag

Ponykamp 5 dagen

De Hollandsche Manege

De Hollandsche Manege

6 t/m 12 jaar Heb je altijd al eens willen
paardrijden, maar is het er nog niet
van gekomen? Kom dan naar de ‘PonyPlezier-middag’ en maak kennis met
onze geweldige pony’s. En met deze
prachtige oude manege. Je krijgt alles te
zien en natuurlijk mag je zelf ponyrijden.
Een patatje en een verrassingstasje
horen erbij. Meld je vooraf aan per email:
administratie@dehollandschemanege.nl
Stadspas: € 5,- per keer
Normaal: € 45,Kijk voor alle data op de website.
49 Vondelstraat 140
T 020 618 0942 | dehollandschemanege.nl

6 t/m 12 jaar Kun je nog niet
paardrijden, maar lijkt het je leuk? Dan
is het ponykamp van De Hollandsche
Manege wat voor jou. Niet meteen op
grote paarden, maar beginnen op een
pony. Doe jij mee met ponykamp in de
zomervakantie? 5 dagen, je slaapt ’s
nachts thuis. Meld je snel aan, want vol
is vol. Vragen en reserveren per e-mail:
administratie@dehollandschemanege.nl
Stadspas: € 20,- 5 dagen met lunch
Normaal: € 350,Kijk voor alle data op de website
49 Vondelstraat 140
T 020 618 0942 | dehollandschemanege.nl
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Fotografie: Therese Zoekende
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Interview
Ruel: 12 jaar
Activiteit: Junior Warriors
bij ShoqBody

Ruel (12) wilde graag werken aan zijn conditie,
zijn buikspieren én nieuwe vechttechnieken
leren. Daarom koos hij voor Junior Warriors,
want daar leer je echt alles over vechtsporten
zoals boksen en judo.
Wat vind je leuk aan vechtsporten?
‘Je moet goed opletten want het is best
ingewikkeld. En je mag er natuurlijk
niemand mee aanvallen, het gaat om
zelfverdediging en zelfvertrouwen.’

Ben je wel eens gewond geraakt?
‘Nee hoor, dat gebeurt niet. Iedereen is
heel voorzichtig en we leren precies hoe
je moet slaan. Met een gestrekte vuist
bijvoorbeeld en onder een korte hoek. Ik
kan het iedereen aanraden, je hoeft niet
bang te zijn dat je een harde klap krijgt.’

“Je hoeft niet
bang te zijn dat
je een harde
klap krijgt.”

Wat wil je nog graag leren?
‘Thai boksen lijkt me wel wat. Dat ziet
er mooier uit dan gewoon boksen en de
bewegingen zijn anders. Profs hebben
ook geen handschoenen aan, die
vechten met blote handen.’
Prof boksen! Is dat iets voor jou?
‘Ik speel ook honkbal. En ik denk dat
ik liever prof honkballer wil worden in
Amerika. Als dat niet lukt advocaat of
beveiliger van een belangrijk persoon
zoals de premier van Nederland.’

En, heb je er een goede conditie van
gekregen?
‘Zeker. Van boksen word je echt moe.
Je moet blijven bewegen en zorgen dat
je verdediging goed is. We oefenen de
techniek op de bokszak en daarna gaan
we vaak ook nog sparren met elkaar.’

Hou jij net als Ruel ook zo van sporten?
Kijk dan op pagina 43 t/m 57
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Klimmen zonder touwen

Kidsfit

Klimhal Amsterdam

Life & Kicking

5 t/m 14 jaar Boulderen is klimmen
zonder dat je vastzit aan een touw. Je
hebt dus alle vrijheid om te klimmen. Het
is veilig omdat er matten onder liggen
en de klimroutes niet hoger zijn dan 4
meter. De eerste keer krijg je uitleg.
De volgende keer kun je direct zelf
boulderen. Het enige wat je nodig hebt,
zijn sportschoenen en lef!
Stadspas: € 5,- voor een 6-rittenkaart
Normaal: € 57,September 2019 t/m juni 2020
37 Naritaweg 48
T 020 681 0121 | klimhalamsterdam.nl

5 t/m 12 jaar Lekker fit met Kidsfit. Kies
jij bootcamp of streetdance? Samen met
kinderen van jouw leeftijd ga je sportief
aan de slag. Met Kidsfit word je fit én
heb je fun. Want sporten is natuurlijk
gezond, maar vooral heel leuk en
gezellig! Iets voor jou? Meld je aan
voor één van deze mega workouts.
Stadspas: € 10,Normaal: € 79,90
Neem contact op met de sportschool
voor de startdata.
39 Eva Besnyöstraat 29
T 020 416 1922 | lifeandkicking.nl

Klimmen
Klimhal Amsterdam
5 t/m 14 jaar Ben jij ondersteboven van
klimmen? Dan zit je goed bij de klimclub.
Samen met leeftijdsgenoten leer je beter
klimmen én heel belangrijk: hoe je moet
zekeren. Zekeren is je veilig vastmaken
tijdens het klimmen, zodat je niet valt
als je even misgrijpt. We klimmen tot
20 meter hoog, bijna 5 etages! Er zijn
3 groepen: klauteraars, beginners en
gevorderden.
Stadspas: € 10,- voor 12 lessen
Normaal: € 162,September 2019 t/m juni 2020
37 Naritaweg 48
T 020 681 0121 | klimhalamsterdam.nl
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Fitness en meer
Life & Kicking
12 t/m 14 jaar Fit, soepel, sterk en
meer. Dat word jij door Fitness and
More. Want je kunt van alles doen:
van krachttraining tot kickboksen,
streetdance en veel meer. Leuk, én goed
voor je zelfvertrouwen! Een half seizoen
lang kun je onbeperkt meedoen met
allerlei lessen.
Stadspas: € 10,Normaal: € 99,90
Neem contact op met de sportschool
voor de startdata.
39 Eva Besnyöstraat 29
T 020 416 1922 | lifeandkicking.nl
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Sporten

Bewegen is
makkelijk en leuk!
Doe het minstens 1 uur per dag.
Of meer natuurlijk!

Samen buiten
spelen

Fietsen of lopen
naar school
Monkey Moves Amsterdam

Kickboksen
Life & Kicking

Lekker sporten
in de buurt

Samen
dansen

Zo blijven wij gezond, jij toch ook?
amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond

1,5 t/m 9 jaar Slinger als een aapje
door de jungle in een apenleuke les! Bij
Monkey Moves hoef je geen sport te
kiezen, want je doet 11 sporten tegelijk.
Voetbal en hockey bijvoorbeeld, maar
ook atletiek en freerunnen. Je hebt een
vaste groep en krijgt veel aandacht,
zodat je steeds beter wordt. Boek
een proefles en geef door dat je een
Stadspas hebt.
Stadspas: € 10,- voor 6 lessen
Normaal: € 70,1 september 2020 t/m 30 augustus 2021
Diverse locaties en tijdstippen door heel
Amsterdam.
T 06 4314 0426 |
monkeymoves.nl/amsterdam

8 t/m 12 jaar Wil jij kickboksen op een
leuke manier? Wij leren je alle technieken
van deze martial arts-sport op een
goede manier aan. Zodat jouw trap of
stoot het meeste effect heeft en je zelf
geen blessures oploopt. Hier krijg je de
kickbokslessen van echte kampioenen.
Eenmaal per week train je, en dat een
half seizoen lang.
Stadspas: € 10,- per cursus
Normaal: € 79,90
Neem contact op met de sportschool
voor de startdata.
39 Eva Besnyöstraat 29
T 020 416 1922 | lifeandkicking.nl
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Veel verschillende sporten

Freerunning

Bootcamp

Shoqbody

Meervaart Jong

Shoqbody

6 t/m 14 jaar Vind jij het leuk om elke
week een andere sport te beoefenen en
nieuwe dingen te leren? Junior Warriors
is een mix van boksen, acrobatiek,
taekwondo, gymnastiek en nog veel
meer. Je leert de leukste technieken
en tricks. Je wordt leniger, leert jezelf
beter kennen, leert veilig vallen en jezelf
verdedigen. Kom en ervaar hoe leuk
Junior Warriors is!
Stadspas: € 3,- voor 11 lessen
Normaal: € 55,September 2020 t/m augustus 2021
42 Groenhoven 650
T 06 4162 8927 | shoqbody.nl

9 t/m 14 jaar Freerunning is misschien
wel de coolste en spannendste sport die
er is! Ren zo snel als je kan, maar pas op
voor de obstakels. Wij leren je veilige
manieren om mooi of stoer over de
hindernissen te springen. Aan het einde
van een les ben je niet alleen lichamelijk
maar ook geestelijk sterker, want met
freerunning verleg je je grenzen.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 115,9 september t/m 10 december 2020
(woensdag en donderdag)
35 Basisschool St. Lukasschool:
Osdorper Ban 134
36 Huizingaschool: Jacob Geelstraat 42
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

6 t/m 14 jaar Van tijgeren en
touwtrekken tot estafette-races en
kikkersprongen. Junior Bootcamp
is super afwisselend, geeft je meer
zelfvertrouwen en verbetert je conditie.
Extra spannend wordt het door de
wedstrijd-elementen. Bij mooi weer
sport en speel je ook samen buiten.
Stadspas: € 3,- voor 11 lessen
Normaal: € 55,September 2020 t/m 31 augustus 2021
42 Groenhoven 650
T 06 4162 8927 | shoqbody.nl
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Skateboarden

Hockey

Skateboard School NOORD

Panasj kinderhockey

6 t/m 14 jaar Hoi skaterboys en -girls!
Ben jij stoer en hou je van een uitdaging?
Kom dan naar de Skateboard School.
Wij geven lessen gegeven in
verschillende levels. Jij zult ook al snel
je eigen moves maken. Meld je aan
voor een proefles. Alleen in augustus
en in januari zijn er proefles/ instroom
momenten. Dus stuur op tijd een mailtje
naar skateboardschool@gonoord.com
Stadspas: € 30,- voor 1 seizoen van
18 lessen + 1 proefles inclusief gebruik
materiaal (skateboard, beschermers,
helm) (let op! op=op)
Normaal: € 317,50
Skateboard School NOORD
38 Aambeeldstraat 12
T 06 390 289 89 | 06 390 289 89
skateboardschool.gonoord.com

3 t/m 14 jaar Groep 3 en 4 jaar:
Maak samen met 1 van je ouders
kennis met een stick, bal, hoepels en
balanceerborden. Je leert ook kleuren
en symbolen herkennen en tellen Fun
en motoriek! Groep 5 t/m 10 jaar:
De lessen zijn zonder je ouders en
de nadruk ligt al meer op techniek.
Groep 10 t/m 14 jaar: Next level skills!
Stadspas: € 10,- voor 1 blok
Normaal € 200,Blok 1: september 2020 tot januari 2021
Blok 2: januari tot juli 2021
Altijd een locatie in de buurt,
bekijk de website
T 06 1442 5785 | amsterdam.panasj.nl
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Interview
Lukas: 6 jaar
Activiteit: Voetjebal

Voor Lukas (6) is de gymzaal van
Voetjebal zijn favoriete bestemming.
Hij leert er uitdagende trucs, maakt
vet veel goals en leert hoe je de bal
hoog moet houden. Op één been!
Voetjebal klinkt als voetbal, klopt dat?
‘Ja we doen allemaal spelletjes en
oefeningen die op voetbal lijken. Daarom
wilde ik erop. Toen ik kleiner was, deed
mijn vader mee met de les. Dat vond ik
heel leuk. Nu zit ik in de grote groep en
mag ik zelf meedoen.’

Maak je wel eens een goal?
‘We doen meestal aan het einde van de
les een partijtje, één tegen één. Ik maak
vaak goals en dan ben ik heel blij. Soms
oefenen we met keepen. Op goal staan
vind ik wel saai als er heel lang geen
bal komt.’

Leer je ook coole trucs?
‘De schaar is heel leuk. Dan leg je de
bal stil en dan ga je eerst met je ene
voet naast de bal en dan met je andere.
Dat vind ik soms moeilijk en soms
makkelijk. En met een pittenzak oefenen
we hooghouden op één been. Dat is
supermoeilijk! Als we voetballen met een
ballon dan mag je hem alleen aanraken
met je voeten en je hoofd. Dat hoort zo
bij voetbal.’

“Ik maak vaak
goals en ben
dan heel blij.”
Wil je later voetballer worden?
‘Nee hoor, dat hoeft niet. Met mijn vader
kijk ik op televisie naar voetbal. We zijn
fan van Chili want daar ben ik geboren.
Ik vind het ook leuk om met vrienden te
spelen. Het liefst bij mij thuis, want dan
heb ik mijn eigen speelgoed.’

Hou jij net als Lukas ook zo van sporten?
Kijk dan op pagina 43 t/m 57
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Voetbal voor peuters
en kleuters

Kickboksen & Jiujitsu

Zwaardvechten

Tafeltennis

Yamato Gym - Weesp

Zwaardspel

The Victory - Weesp

3 t/m 14 jaar Martial arts brengt je meer
dan een fit lichaam. Je leert ook vallen
en opstaan, doorzetten, samenwerken
en zelfverzekerd zijn. Vanaf 3 jaar kun
je hier terecht als ‘Little Champ’ en leer
je veilig vallen en rollen. Spelenderwijs
maak je kennis met technieken uit het
jiujitsu. Vanaf 6 jaar kun je ook kiezen
voor kickboksen.
Stadspas: € 5,- voor een 5-rittenkaart
Normaal: € 50,September 2020 t/m juni 2021
Aanmelden: info@yamatogym.nl
47 Pampuslaan 153, Weesp
T 0294 - 269 229 | yamatogym.nl

6 t/m 12 jaar In films zie je
zwaardgevechten door ridders, piraten,
Jedi en ga zo maar door. Cool? Dat kan
jij ook! Bij zwaardclub leer je de coolste
moves voor een zwaardgevecht, je leert
over een zwaard springen, vallen als een
stuntman en sterven als een filmster.
Aan het eind geven we het publiek een
prachtige show. Dus meld je snel aan.
Aanvalluuuuuh!
Stadspas: € 5,- voor 8 lessen
Normaal: € 90,Elke maandag, 16.00 – 17.00 uur
45 The Jym Movement,
Haarlemmerhouttuinen 519
T 06 3413 6913 | zwaardspel.nl

6 t/m 14 jaar Vind jij het leuk om te
tafeltennissen? Geef je dan nu op voor
de Kidsgids Tafeltennistraining! Je
leert hoe je het batje vasthoudt, hoe je
serveert, de backspin, topspin en nog
veel meer! Wil jij beter tafeltennissen dan
jouw vriendjes? Je kunt 3 maanden lang
elke maandagavond van 18.30 tot 19.45
uur meedoen.
Stadspas: € 5,- voor 3 maanden
Normaal: € 30,Aanmelden: info@thevictory.nl
46 ‘s Gravelandseweg 3a, Weesp
thevictory.nl

Vechtsport
Sportschool American Fitness

Voetjebal
4 t/m 14 jaar Wie kampioen wil worden
in een martial arts-sport moet bij ons zijn.
Wij staan al 36 jaar bekend om onze vele
kampioenen en goede jeugdopleidingen.
Kies uit taekwondo, karate, judo, kungfu,
kickboksen en wing-tsun. Door de
training krijg je discipline, concentratie,
karakter en doorzettingsvermogen.
Je ontwikkelt zelfvertrouwen en wordt
rustig, en leert normen en waarden.
Ben jij de volgende kampioen?
Stadspas: € 5,- voor een 12-rittenkaart
Normaal: € 90,September 2020 t/m juli 2021
44 Blasiusstraat 144
T 020 694 1358 | M 06 5190 5823 |
americanfitness.nl

2 t/m 6 jaar Je bent nooit te jong voor
voetbal! Met Voetjebal maak je kennis
met de bal, samen met één van je ouders.
Het is heel leuk én je leert ook allerlei
andere dingen zoals tellen en kleuren en
symbolen herkennen. Je speelt en leert
natuurlijk veel met een bal. Maar ook met
andere materialen zoals kegels, hoepels,
pitzakken en balanceerborden.
Stadspas: € 10,- voor 1 blok
Normaal: € 200,Blok 1: september 2020 tot januari 2021
Blok 2: januari tot juli 2021
Altijd een locatie in de buurt, kijk op de
website!
T 06 1442 5785 | amsterdam.voetjebal.nl
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Toneelspelen

Maak je eigen musical

Park West

Kids van Amsterdam-Oost

4 t/m 14 jaar Onze theaterles is een
ontdekkingstocht. Spelplezier, eigen
verhalen, samenwerking, fantasie en de
mogelijkheden van een podium komen
samen. Je wordt ingedeeld op basis van
je leeftijd, spelervaring, motivatie en
wensen.
Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 125, per cursus
19 september t/m 12 december 2020
(zaterdag)
60 BSO de Waterval: Van Hallstraat 10
info@amsterdamparkwest.nl
T 06 1262 4113 | amsterdamparkwest.nl

8 t/m 14 jaar Heb jij altijd al mee willen
doen aan je eigen musical, of samen
met een professionele zangdocent en
theater-/dansdocent zelf een musical
willen schrijven en maken? Dat kan bij
ons. Je werkt in een groep aan een
voorstelling en die voer je op in het
theater. Geef je op via de website, dan
word je uitgenodigd voor een auditie.
Stadspas: € 15,- per kwartaal
Normaal: € 135,September 2020 tot juni 2021
(elke maandag)
17 Zeeburgerdijk 19-21
info@dekids.net | dekids.net
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Theaterlessen in Amsterdam!

Amsterdam Watergraafsmeer
6 t/m 12 jaar
Lesdag: woensdag
64 Hogeweg 61/63
info@jeugdtheaterschooltij.nl |
T 020 416 07 01 | jeugdtheaterschooltij.nl

4 tot en met 14 jaar Let op!
Leeftijd kan per locatie verschillen
Wil jij graag theaterlessen volgen? Of
ben je nieuwsgierig naar filmlessen of
musicallessen? Vanaf september 2020
of januari 2021 kun je in verschillende
stadsdelen in Amsterdam cursussen
van 12 lessen volgen! In de laatste les
mogen ouders komen kijken. Dit aanbod
wordt gedaan door vier verschillende
jeugdtheaterscholen: de DAT!school,
De Amsterdamse Jeugdtheaterschool,
Jeugdtheaterschool TIJ en Jeugdtheater
school Zuidoost. Kies wat er bij jou in de
buurt is en kijk op 1 van de sites naar het
programma en hoe je je kunt aanmelden.

Amsterdam Westerpark
8 t/m 12 jaar
Lesdag: woensdag
70 Cliffordstraat 38
info@ajts.nl | T 020 489 62 90 | ajts.nl
Amsterdam IJburg
4 t/m 14 jaar
Lesdagen: woensdag, donderdag,
zaterdag
65 Ed Pelsterpark 8
info@jeugdtheaterschooltij.nl |
T 020 416 07 01 | jeugdtheaterschooltij.nl

Stadspas € 10,- voor 12 lessen
Normaal € 150,- voor 12 lessen

Amsterdam Zuidoost
4 t/m 14 jaar
Lesdagen: maandag t/m zaterdag |
JTSZO in het Bijlmer Parktheater:
66 Anton de Komplein 240
info@jtszo.nl | T 020 400 07 71 |
M 06-20 13 69 15 | jtszo.nl

Amsterdam Noord
4 t/m 14 jaar
Lesdagen: maandag t/m zaterdag
62 Gedempt Hamerkanaal 205
Lesdagen: maandag en dinsdag:
Kamperfoelieweg 207
info@datschool.nl | T 06 49 750 700 |
datschool.nl |

Amsterdam De Pijp
12 t/m 14 jaar
Lesdag: donderdag
68 van Ostadestraat 103
info@ajts.nl | T 020 489 62 90 | ajts.nl

Amsterdam Indische Buurt
8 t/m 12 jaar
Lesdag: woensdag
63 Madurastraat 90
info@ajts.nl | T 020 489 62 90 | ajts.nl

Amsterdam Nieuw-West
8 t/m 12 jaar
Lesdag: dinsdag
69 Hemsterhuisstraat 87
info@ajts.nl | T 020 489 62 90 | ajts.nl

Fotografie: J. A. Flu
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Toneelspelen
Meervaart Jong
4 t/m 14 jaar Hou jij ervan om in de
huid van een ander te kruipen en
toneel te spelen? Bij toneelspelen
komt veel kijken. Niet alleen publiek,
maar ook improvisatie, fysiek toneel,
tekstbehandeling, stemgebruik,
samenwerken en personage-opbouw.
Moeilijke woorden, maar dat wordt
allemaal duidelijk in de theatergroepen.
Je leert alles wat je nodig hebt als
toneelspeler.

Stadspas: € 5,- per cursus
Normaal: € 110,8 september t/m 9 december 2020
(dinsdag en woensdag)
03 Talentenhuis: Meer en Vaart 290
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

Fotografie: Lieuwe Philipse

Theatervoorstellingen en een goodiebag
Theater De Krakeling
2 t/m 14 jaar Theater De Krakeling
is hét kindvriendelijke theater waar
kinderen en ouders kunnen genieten
van toptheatervoorstellingen. Theater
is niet alleen superleuk maar ook
goed voor je fantasie, creativiteit en
inlevingsvermogen. Kom naar mooie
voorstellingen waar de hele familie blij
van wordt.
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Stadspas: € 10,- voor een Theater-VIPtreatment: 3 theatervoorstellingen
voor 2 personen (kind en 1 ouder)
en een goodiebag.
Normaal: € 84,September 2020 t/m juli 2021
61 Nieuwe Passeerdersstraat 1
T 020 624 5123 | krakeling.nl
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Zuid

Zuidoost

Verschillende Peutertheater
locaties
DAT!koffer

Zingen, dansen en ontdekken

6 weken t/m 6 maanden Wil je leren
hoe jij jouw baby kunt masseren? Bij
BaoBao babymassage leer je dat volgens
de Shantala babymassage-methode.
Babymassage bevordert de hechting
tussen ouder en kind. Het helpt tegen
onrust, huilen en darmkrampjes. Het
versterkt de motorische ontwikkeling.
Maar vooral is het heel leuk om dit
samen met je baby te doen. Eén ouder/
begeleider per baby, vooraf reserveren.
Stadspas: € 5,- voor 4 lessen van 1,5 uur
Normaal: € 120,4 lessen op woensdag van 12.45 - 14.15
uur. Elke 5 weken start een nieuwe cursus.
77 Buurthuis Horizon, Hembrugstraat 156
T 06 8180 6603 | baobaobaby.nl

Aslan Muziekcentrum
0 t/m 6 jaar Ieder kind beleeft plezier
aan muziek. Jouw baby, peuter of
kleuter kan bij Aslan Muziekcentrum op
ontdekkingsreis in de wereld van klank en
geluid. Zingen, dansen, spelen, bewegen
en ontdekken, daar gaat het om.
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 100,September t/m juni 2021
Lesdag en lestijd afhankelijk van leeftijd
en aantal aanmeldingen
30 Corantijnstraat 9
35 Louis Bouwmeesterstraat 214
T 020 612 4446 | aslanmuziek.nl

Peutertheater
DAT!school
2 jaar Zing, dans en speel je mee met
juf Tula? Theatermaakster Tula neemt
je mee in haar fantasie en speelt, danst
en zingt met de jongste leerlingen van
DAT!school. Een vrolijke meespeeltheaterles waarin peuters magische en
muzikale momenten maken. Beweging,
herhaling en herkenning met sprookjes,
personages of liedjes van vroeger en nu.
Stadspas € 5,- voor 12 lessen
Normaal € 90,- voor 12 lessen
Voor startdata, tijden en locatie neem
contact op met: info@datschool.nl
T 06 4975 0700 | datschool.nl
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Baby’s en kleintjes

Leer je baby kennen

Dansen met papa of mama

Baby Sensory

Meervaart Jong

0 t/m 15 maanden In het eerste
levensjaar leren baby’s meer dan in de
rest van hun leven. Deze cursus geeft je
allerlei informatie over de ontwikkelingen
die je baby doormaakt. En hoe je
deze kan versterken met gebaren,
spel, muziek, massage, voorlezen,
rijmpjes en zang. Samen ontdekken en
plezier maken met je baby. Het beste
ontwikkelingsprogramma uit Engeland,
nu in Amsterdam te volgen!
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 155,Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op onze website. Alleen starten bij
aanvang van een blok
75 Hygiëastraat 8
T 06 4181 1260 | babysensory.nl

2 t/m 3 jaar Dansen met je ouders op
muziek. Leuk toch als je 2 of 3 jaar bent?
Ook je ouders houden van bewegen
en zo kan jij op een speelse manier
kennismaken met dans. De docent laat
de kinderen hun fantasie volgen. En als
ouder volg je je kind. Je krijgt les van
een kunstvakdocent.
Stadspas: € 5,- voor 12 lessen
Normaal: € 100,Start: 5 september 2020
en 9 januari 2021
03 Talentenhuis: Meer en Vaart 290
T 020 410 7488 | meervaart.nl/jong

DAT!koffer
DAT!school
3 jaar Juf Tula neemt je mee op een
muzikale reis met haar koffer. Er zit een
muziekinstrument, een boek en een
knuffel in. Toch zit er elke week iets
anders in, een geur, een kleur, een iets
of niets? Of wacht, zit er in dat niets
toch iets? Zoiets als fantasie of magie?
Ga mee op reis met Tula.
Stadspas € 5,- voor 12 lessen
Normaal € 90,- voor 12 lessen
Voor startdata, tijden en locatie neem
contact op met: info@datschool.nl
T 06 4975 0700 | datschool.nl
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Spelletjes en yoga

Peuter - Kleuterdans

Mirjam Vos

Kids van Amsterdam-Oost

6 weken t/m 18 maanden Kom
bewegen met je baby! Dit is een
afwisselende cursus waarbij je meer gaat
letten op de lichaamstaal en ontwikkeling
van je baby. Het verstevigt jullie band.
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen
zodat de bewegingsspelletjes, babyyoga
en liedjes goed aansluiten op de
ontwikkeling van je kind. We maken
kleine, vaste groepen.
Stadspas: € 5,- voor 6 lessen
Normaal: € 110,September 2020 t/m juni 2021 op
vrijdagochtend en vrijdagmiddag
76 De Genestetstraat 3-1
T 020 489 6882 | mirjam-vos.nl

2 t/m 4 jaar Voor de allerkleinsten is er
een dans- en spelaanbod op maat op de
zaterdagochtend. Hier kunnen kinderen
in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar
dansen en bewegen. Ze werken kort
onder leiding van de docent aan een
thema en treden samen met de groep
op tijdens een eindvoorstelling. Alles
natuurlijk op een speelse, maar vooral
educatieve manier.
Stadspas: € 5,- per kwartaal
Normaal € 75,September 2020 t/m juli 2021 op
zaterdag om 10.00 uur
17 Zeeburgerdijk 19-21
info@dekids.net | dekids.net
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Wetenschap voor kleintjes
Mini Professors/Baby Sensory
2 t/m 7 jaar Laat je kind kennismaken
met de wondere wereld van de
wetenschap! Elke les is anders met
spannende thema’s: van dino’s
tot de ruimte, en van insecten tot
aardbevingen. Mini Professors krijgen
een lab-uniform aan en leren over de
basisprincipes van wetenschappelijk
experimenteren. Samen met hun ouders
gaan ze zelf aan de slag. En ja, daarbij
kun je soms vies worden!
Stadspas: € 10,- voor 10 lessen
Normaal: € 135,Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op onze website. Alleen starten bij
aanvang van een blok
75 Hygiëastraat 8
T 06 4181 1260 | babysensory.nl

Babymassage

Gymmen, dansen en muziek

Dansles

Mirjam Vos

Toddler Sense

Muziekschool Amsterdam Noord

2 t/m 6 maanden Baby’s zijn gevoelig
voor liefdevolle aandacht, aanraking
en rust. Je leert masseren volgens
de Shantala babymassage: een
eeuwenoude, gemakkelijke methode.
Door het directe, fysieke contact leer
je je baby beter kennen en kun je
darmprobleempjes en geprikkeldheid
verlichten. Het kan je baby helpen beter
te slapen. Babymassage is ontspannend
en versterkt jullie band.
Stadspas: € 5,- voor 5 lessen
Normaal: € 110,September 2020 t/m juni 2021
op maandagmiddag 73 Geboorte in
Praktijk, Westerdok 806
op woensdagmiddag 76 de
Boezemvriend, Overtoom 205
T 020 489 6882 | mirjam-vos.nl

15 maanden t/m 4 jaar Hier kan jouw
peuter zich met spel ontwikkelen.
Peuters komen zich hier uitleven,
gymmen, dansen, muziek maken en
vooral veel plezier maken met hun
ouders.
Stadspas: € 10,- voor een cursus van
10 lessen
Normaal: € 135,Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op onze website Alleen starten bij
aanvang van een blok.
75 Hygiëastraat 8
M 06 4181 1260 | babysensory.nl

2 t/m 3 jaar Doet jouw kind niets liever
dan bewegen en dansen? Of zou je het
graag eens samen uitproberen? Doe dan
gezellig mee met deze danslessen. Je
krijgt er lekker veel energie van! Neem
contact op met de muziekschool voor de
startdata.
Stadspas: € 5,- per cursus van
10 lessen
Normaal: € 77,50
23 Alkmaarstraat 10
T 020 636 8654 | muziekschoolnoord.nl

Muziekles
Muziekschool Amsterdam Noord
1,5 t/m 5 jaar Met ‘mijn eerste
muziekles’ ga je op ontdekkingsreis in
muziekland. Ontdek samen het plezier
van muziek maken en ga op les. Jong
geleerd is oud gedaan!
Stadspas: € 5,- per cursus van
10 lessen
Normaal: € 77,50
Neem contact op met de muziekschool
voor de startdata.
23 Alkmaarstraat 10
T 020 636 8654 | muziekschoolnoord.nl
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Baby’s en kleintjes

Zwemmen met papa
of mama
Sportfondsenbad Amsterdam-Oost

Net een baby
gekregen?
Gefeliciteerd! U hebt al een Stadspas, maar uw kindje
nog niet? Met 1 telefoontje regelt u heel gemakkelijk
een Stadspas voor uw baby. Bel naar 020 252 6000
en dan sturen we de Stadspas op.

Kijk in de Kidsgids voor leuke activiteiten voor baby’s & kleintjes.

Samen op pad, met de Stadspas!

stadspas

0 t/m 2 jaar Bouw een betere band met
je kind op in het zwembad. Laat je kind
wennen aan zwemwater zodat het niet
eng is, maar leuk! Het zal niet lang duren
voordat ook je kind zich als een vis in het
water voelt. Je kunt hier terecht op de
dinsdagochtend en donderdagochtend
van 09.30 tot 10.00 uur.
Stadspas: € 5,- per 6-badenkaart
inclusief een gratis magneetkaart
Normaal: € 36,25
September 2020 t/m 31 augustus 2021
dinsdag- en donderdagochtend van
09.30 - 10.00 uur
51 Land van Cocagneplein 44
T 020 665 0811 |
sportfondsenbadamsterdamoost.nl

Wennen aan water
Sloterparkbad

Samen zwemmen

0 t/m 2 jaar Samen met papa, mama,
opa of oma lekker spetteren, zingen
en drijven in het ondiepe warme water!
Tijdens de Liz & Wes Spetterles leren de
kleintjes met oefeningen en spelletjes
te wennen aan het water. Let op: bij dit
zwembad betaal je € 10,- borg voor een
polsbandje. Je krijgt dat geld terug als je
het bandje inlevert.
Stadspas: € 5,- per 12-badenkaart
en € 10,- borg
Normaal: € 72,50
Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op de website
59 President Allendelaan 3
T 020 506 3506 | sloterparkbad.nl

Optisport Bijlmer Sportcentrum
0 t/m 4 jaar Tijdens de Liz & Wes
Spetterles leert je kleintje op een leuke
manier de mogelijkheden van water
kennen. Zo raakt je kind vertrouwd met
water. Jong geleerd is oud gedaan.
Daar hebben jullie je hele leven nog
plezier van.
Stadspas: € 5,- voor een
12-badenkaart en € 4,- extra
voor de magneetkaart
Normaal: € 72,50
Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op de website
74 Anton de Komplein 157
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Zo vaak als je wilt!

Zo vaak
als je wilt!

Lekker spelen
Ballorig
1 t/m 12 jaar Bij Ballorig klim, klauter
en spring je altijd fijn. Bij regen en bij
zonneschijn. Ballorig is een geweldige
binnenspeeltuin voor groot en klein.
De trampolines staan op je te wachten.
En je ouder of verzorger mag lekker
meespelen, of kan koffie drinken met
gratis wifi. Kom je gauw eens lekker
ballorig zijn?
Stadspas: € 2,50 per keer
Normaal: € 8,September 2020 t/m augustus 2021
40 Ballorig Arena: Arena boulevard 240
T 020 365 1100
41 Ballorig Gaasperplas:
Valburgdreef 1001
T 020 400 0101 | ballorig.nl

Kom mee op
ontdekkingsreis
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Sloterparkbad
3 t/m 14 jaar Ga jij van de 55 meter
lange glijbaan, zwemmen in de
stroomversnelling, of lekken relaxen in
het bubbelbad? Als het goed weer is,
kun je van mei tot en met september
ook in het buitenbad zwemmen. In
de schoolvakanties is het zwembad
extra vaak open. Vrijzwemmen kan op
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 5,05
September 2020 t/m augustus 2021
59 President Allendelaan 3
T 020 506 3506 | sloterparkbad.nl
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Marnixbad
Flevoparkbad

3 t/m 14 jaar Lekker spelen, oefeningen
doen of gewoon genieten van het
warme water. Dit bijzondere zwembad
met glazen wanden is overdag, ‘s
avonds en in het weekend open. Bij
het vrijzwemmen is iedereen welkom.
Uitzonderingen staan op de website en
in de Marnix-app.
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 4,30
September 2020 t/m augustus 2021
53 Marnixplein 1
T 020 524 6000 | hetmarnix.nl

3 t/m 14 jaar Kom ook lekker genieten
in het Flevoparkbad buitenzwembad! Er
is een 50-meterbad om heerlijk baantjes
te zwemmen, een ondiep bad en een
peuterbad om lekker te spetteren.
De baden zijn verwarmd. Rond de
zwembaden zijn grote ligweides met
allerlei speeltoestellen.
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 5,Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op de website
55 Insulindeweg 1002
T 020 692 5030 |
amsterdam.nl/flevoparkbad

SportPlaza Mercator
Sportfondsenbad

Optisport Bijlmer

Amsterdam-Oost

Sportcentrum

3 t/m 14 jaar Heerlijk spelen, spetteren
en stoeien in het zwembad. Of kom jij je
borstcrawl of schoolslag oefenen? Met
je Stadspas betaal je maar 1 euro. Deze
mooie kans laat je toch zeker niet aan je
neus voorbij gaan?
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 5,30
September 2020 t/m augustus 2021
51 Land van Cocagneplein 44
T 020 665 0811 |
sportfondsenbadamsterdamoost.nl

3 t/m 14 jaar Laat zien hoe goed je
de borstcrawl of schoolslag kan in het
25-meter wedstrijdbad. Maak een flinke
plons of duik van de duikplank. Speel
en spetter op de waterglijbaan, in de
stroomversnelling of in het bubbelbad.
Kortom: voor heel veel waterplezier ga je
naar dit superleuke zwembad!
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 4,September 2020 t/m augustus 2021
57 Anton de Komplein 157
T 020 697 3220 | optisport.nl

74

3 t/m 14 jaar Kom lekker zwemmen in
SportPlaza Mercator. Hier is een mooi
binnenbad met een duikplank en heel
veel matten om op te drijven en mee
te spelen. Iedere eerste zondag van de
maand en tijdens de schoolvakanties
ligt er een mega-opblaasstormbaan
in het water. Wie komt daar het snelst
overheen? ‘s Zomers is het buitenbad
open.
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 6,50
Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op de website
52 Jan van Galenstraat 315
T 020 618 8911 | sportplazamercator.nl
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Zuiderbad
3 t/m 14 jaar Wauw, alsof je terug reist
in de tijd, zo mooi is het Zuiderbad. Kom
jij zwemmen en spelen in deze rustige
omgeving? Let op: kinderen onder de
8 jaar en kinderen zonder zwemdiploma
moeten onder begeleiding zijn van
iemand van 18 jaar of ouder.
Stadspas: € 1,- per keer
Normale prijs: € 5,September 2020 t/m augustus 2021
71 Hobbemastraat 26
T 020 252 1390 | sport@amsterdam.nl

Brediusbad
3 t/m 14 jaar Lekker buiten zwemmen
en spelen. Er is een groot bad (33 meter
bij 25 meter) maar ook een leuk ondiep
bad voor kinderen en een peuterbad
met spuitfontein.
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 5,Kijk voor de openingsdagen en -tijden
op de website
54 Spaarndammerdijk 306
T 020 684 6984 | amsterdam.nl/brediusbad

Het Scheepvaartmuseum

Amsterdam Museum

Alle leeftijden Ervaar met een virtual
reality-bril hoe het vroeger was op een
handelsschip. Hijs de lading, kruip door
het ruim, schiet het kanon af. In het
museum kun je ook spelenderwijs van
alles ontdekken. Leer bijvoorbeeld hoe
we door de eeuwen heen naar de walvis
hebben gekeken. Of laat je rondleiden
door de gratis junior audiotour.
Schip ahoy!
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen 4 t/m 17 jaar € 8,- /
volwassenen € 16,50
85 Kattenburgerplein 1
T 020 523 2222 |
hetscheepvaartmuseum.nl

Alle leeftijden Hier kom je alles te
weten over Amsterdam. De eerste
bewoners, de heipalen, de grachten,
de zeventiende eeuw, en … Ajax!
Je vindt er ook Het Kleine Weeshuis,
een spannende attractie voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. 4 eeuwen
lang was hier het Amsterdamse
Burgerweeshuis gevestigd. Stap
door de weeshuispoorten en ontdek
hoe dat leven eruit zag.
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen t/m 17 gratis,
volwassenen € 15,82 Kalverstraat 92
T 020 523 1822 | amsterdammuseum.nl

Noorderparkbad
3 t/m 14 jaar Het Noorderparkbad
is een paar jaar geleden helemaal
opgeknapt en is heel mooi geworden!
We hebben verschillende binnen- en
buitenbaden waarin je lekker kunt
zwemmen en spelen. Binnen kun je van
de glijbaan en de springplanken. Buiten
van de vette familieglijbaan, spelen op
de ligweide of klauteren op het klimrek
en het springkussen.
Stadspas: € 1,- per keer
Normaal: € 5,September 2020 t/m augustus 2021
56 Sneeuwbalweg 5
T 020 435 2120 |
amsterdam.nl/noorderparkbad

De Mirandabad
3 t/m 14 jaar Zo vaak en zo lang je maar
wilt plezier maken in het water. Dat kan
iedere dag in het De Mirandabad. Want
dit zwembad is 7 dagen per week open.
Spelen met je vrienden. Of sportief baantjes
trekken. Geen golf is te hoog voor jou!
Stadspas: € 1,Normaal: € 5,15
58 De Mirandalaan 9
T 020 252 4444 | mirandabad.nl
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Verzetsmuseum Junior

Het Rijksmuseum

NEMO Science Museum

Vanaf 9 jaar (adviesleeftijd) Nederland
in de oorlog. Leef mee met Eva, Jan,
Nelly en Henk, die hun waargebeurde
verhalen vertellen. Vlieg in de cockpit
van een vliegtuig naar Nederlands-Indië,
Suriname of de Nederlandse Antillen.
Speel een spel over propaganda van de
nazi’s, geheime berichten van het verzet,
valse persoonsbewijzen en onderduiken.
Maak heel even mee wat het betekent
om in oorlog te leven.
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen 7 t/m 14 jaar: € 6,50,
volwassenen: € 12,78 Plantage Kerklaan 61
T 020 620 2535 | verzetsmuseum.org

Alle leeftijden Ben jij al in het bekendste
museum van Nederland geweest? Er is
zoveel te ontdekken en beleven! Doe
de gratis 1-kilometer route met leuke
opdrachten en ontdek de geheimen van
het Rijksmuseum. Er zijn stoere ridders,
poppenhuizen, fonkelende juwelen en
nog heel veel meer. Als je er toch bent,
mag je de Nachtwacht natuurlijk niet
missen!
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen t/m 18 jaar gratis.
Vanaf 19 jaar: € 20,- (online € 19,-)
06 Museumstraat 1
T 020 674 7000 | rijksmuseum.nl/families

Alle leeftijden Wil je zelf ontdekken hoe
wetenschap en technologie alledaagse
dingen bijzonder maken? Onderzoek
5 verdiepingen vol experimenten,
demonstraties en workshops. Ga aan de
slag en vind uit hoe bruggen werken,
hoe we water drinkbaar maken en hoe
bliksem ontstaat. Na een bezoek aan
NEMO is een knetterende trui of een
regenboog nooit meer hetzelfde.
Stadspas: gratis, reserveer wel online
een ticket met tijdslot
Normaal: € 17,50
86 Oosterdok 2
T 020 531 3233 | nemosciencemuseum.nl

Stedelijk Museum
Amsterdam

Van Gogh Museum
Alle leeftijden Vincent van Gogh is
een wereldberoemde kunstenaar.
Ontdek alles over Vincent én zijn
kunstwerken zoals de Aardappeleters
of Zonnebloemen. Haal de gratis
speurtocht bij de informatiebalie.
Of leen de ‘Koffer van Vincent’ die
vol met leuke opdrachten zit. Op de
website vind je nog meer familie- en
kinderactiviteiten.
Stadspas: gratis, reserveer wel online
een ticket met starttijd
Normaal: kinderen t/m 17 jaar gratis.
Vanaf 18 jaar € 19,83 Museumplein 6
T 020 570 5200 | vangoghmuseum.nl

Kinderactiviteiten vanaf 6 jaar Picasso
en Mondriaan. Misschien heb je wel
eens van deze schilders gehoord, maar
heb je hun schilderijen ook in het echt
gezien? Ze hangen in het Stedelijk
Museum. Onderzoek de kunstwerken
“op zaal” met het Familiespoor, maak
iets bijzonders in het Familielab.
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen t/m 18 jaar gratis
80 Museumplein 10
T 020 573 2911 | stedelijk.nl/families
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Foam Fotografiemuseum
Amsterdam

Cobra Museum voor
Moderne Kunst

Alle leeftijden Fotografie is overal, maar
wat maakt foto’s nou bijzonder of goed
genoeg om in een museum te hangen?
Doe mee met een gratis rondleiding op
donderdagavonden, waarin de museumdocent van Foam jou uitdaagt om te
kijken als een echte fotograaf. Je zult
merken, daarna kijk jij heel anders naar
je stad en de mensen om je heen.
Stadspas: toegang gratis /
fotobaas € 1,50 /
kinderworkshop € 3,50
Normaal: kinderen t/m 11 jaar gratis,
vanaf 12 jaar € 12,50
79 Keizersgracht 609
T 020 551 6500 | foam.org

Alle leeftijden Cobra is niet de slang,
maar staat voor ‘Copenhagen, Brussel en
Amsterdam’. Moderne kunstenaars lieten
zich inspireren door de creativiteit van
kinderen, volkskunst en niet-westerse
kunst. Ben je geïnspireerd geraakt na
een bezoek aan de tentoonstelling?
Papier en tekenmateriaal liggen klaar in
Atelier CoBrA om zelf creatief aan de
slag te gaan.
Stadspas: gratis
Normaal: t/m 5 jaar: gratis /
6 t/m 17 jaar € 9,50 / volwassenen € 15,Elke zondag van 11.00 – 14.00 uur.
81 Sandbergplein 1, Amstelveen
T 020 547 5050 | cobra-museum.nl

Kindermuseum Joods Cultureel Kwartier
Alle leeftijden, kinderactiviteiten voor
6 t/m 12 jaar Het Kindermuseum van
het Joods Cultureel Kwartier is net
een huis. Op drie verdiepingen kun je
van alles doen: muziek maken in de
muziekkamer, broodjes bakken in de
keuken of knutselen in het atelier. Leer
spelenderwijs meer over het Hebreeuws
en over Joodse gebruiken.
Stadspas: gratis
Normaal: 6 t/m 12 jaar € 4,25 /
13 t/m 17 jaar € 8,50 /
volwassenen € 17,87 Nieuwe Amstelstraat 1
T 020 531 0310 | jck.nl
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Moco Museum

Museum Van Loon

Kom gezellig met de kids een bezoek
brengen aan het Moco Museum. Nu
vinden tieners het woord museum al
gauw saai klinken, maar niets is minder
waar in het Moco Museum. Moderne
hedendaagse kunst gepresenteerd van
onder andere street art kunstenaars
Banksy en de gebroeders Icy & Sot.
Bovendien is de nieuwe tentoonstelling
van Studio Irma een must see!
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen t/m 12 jaar gratis,
vanaf 13 jaar € 14,88 Honthorststraat 20
T 020 370 1997 | mocomuseum.com

Alle leeftijden, adviesleeftijd vanaf
6 jaar Ooit woonde de Amsterdamse
familie Van Loon aan de Keizersgracht
672. Willem van Loon richtte in 1602 de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) op. Nu is het prachtige huis een
museum waar je terug kan reizen naar
toen en kan ervaren hoe een welgestelde
Amsterdamse familie vroeger leefde.
Stadspas: gratis
Normaal: t/m 5 jaar: gratis / 6 t/m 18 jaar
€ 5,50 / volwassenen: € 10,84 Keizersgracht 672
T 020 624 5255 | museumvanloon.nl
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Ga jij leuke dingen doen
uit de Kidsgids en heb je
geld nodig voor:

VEen fiets of O
er
chipkaart om
izen?
naar toe te re

Sportschoenen,
danskleding,
sportspullen?

@

Bewaar de bonnetjes en vraag het geld terug op
amsterdam.nl/declarerenScholierenvergoeding
Je krijgt:
€ 325,- per jaar op de middelbare school
€ 216,- per jaar op de basisschool
€ 250,- per jaar op de voorschool.
Nog geen Scholierenvergoeding?
Vraag dan eerst Scholierenvergoeding aan op
amsterdam.nl/pakjekans e Scholierenvergoeding

amsterdam.nl/pakjekans

Of he
b je
spulle
n nod
ig
voor s
chool
?

Colofon
Eindredactie interviews en begeleiding schrijvers: DSGN.FRM |
Eindredactie aanbod: Communicatiebureau gemeente Amsterdam |
Oplage: 40.000 | Foto’s bij de interviews: Lex Draijer | Ontwerp: DSGN.FRM
Stadspas is een initiatief van de gemeente Amsterdam in samenwerking met de deelnemende
bedrijven en instellingen. De Kidsgids is bedoeld om u informatie te geven over de aanbiedingen
waarvan u met een Stadspas gebruik kunt maken. Door gebruik te maken van een aanbieding
ontstaat er geen overeenkomst tussen u en de gemeente Amsterdam/Stadspas. De Stadspas
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie in de Kidsgids van de Stadspas.
U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Wijzigingen voorbehouden. © 2020.
De foto’s in deze Kidsgids zijn aangeleverd door de aanbieders van de activiteiten die in de
Kidsgids vermeld staan. Gemeente Amsterdam heeft als voorwaarde voor gebruik van de foto’s
gesteld dat de ouder(s)/verzorger(s) van de geportretteerde kinderen vooraf toestemming hebben
gegeven voor gebruik van deze foto. Voor vragen en opmerkingen over de publicatie van deze
foto’s, verwijzen wij u graag door naar de aanbieder.
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Overzicht
activiteiten

56

Noord

73

Kijk hier waar
je favoriete
activiteiten zijn!

60

Maken en tekenen

p. 24

Zingen en muziek

p. 34

Sporten

p. 42

Theater en toneel

p. 58

Baby’s en kleintjes

p. 64

Zo vaak als je wil!
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Centrum
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Zuid

65
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39

09

IJburg

Oost

13

12

17

18

71

69

03
35

30

38

01 45

53

52

59

p. 10

Dansen en swingen

10

West
21

Nieuw-West

26

70

22

23

62
35

37
19
04

27

77

54

50

51
58

Diemen
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05

42
20
15

p. 72

66
40

11

25
57
36
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Zuidoost

Weesp

33
31

84

81

Amstelveen

g

67

46

41

47

Kies uit
meer dan 100
leuke dingen
voor weinig
geld!

Met de Stadspas kun je trouwens
nog veel meer!
Je krijgt bijvoorbeeld veel korting op de
bioscoop, theater en leuke dagjes uit.
Wil je ook een Stadspas? Kijk snel op:
amsterdam.nl/stadspas.

Heb je vragen of goede ideeën
voor Stadspas?
Stuur dan een e-mail naar
stadspas@amsterdam.nl
of bel met 020 252 6000
(maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur)

