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www.amsterdam.nl/stadspas
Deze pas is strikt persoonlijk,

misbruik is strafbaar.

6064361234567890123

G. Voorbeeld

04

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 cursussen uitkiezen, bijvoorbeeld hiphop
lessen en toneelspelen. Of wil je misschien liever 
ponyrijden of schilderen en tekenen?

De regels
Voor kids van  
0 t/m 14 jaar

Geldige Stadspas 
Twijfel jij of je Stadspas nog 
geldig is? Je kunt dit gemakke
lijk zelf opzoeken. Kijk op 
amsterdam.nl/stadspas/geldig.

Tip!
Laat altijd je Stadspas scannen bij de 
kassa of inschrijving als je begint met je 
cursus. Want dan doe jij mee voor de 
speciale Stadspasprijs.

https://amsterdam.nl/stadspas/geldig
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De regels

Stap 1 Je mag 2 dingen uitkiezen
Uit de hele Kidsgids mag je 2 cursussen kiezen tussen 
1 september 2022 en 31 juli 2023. En zwemmen, naar 
een museum of Ballorig mag je elke dag doen tegen een 
speciaal prijsje:

 � Naar Ballorig voor € 3,
 � Zwemmen voor € 1,
 � Gratis naar een museum

Stap 2 Waar je iets kunt doen
In alle stadsdelen zijn leuke dingen te doen. Bij iedere cursus 
staat een nummer. Dat nummer vind je terug op de digitale 
kaart door de QRcode te scannen. Bijvoorbeeld: 
 
 11  Orteliusstraat 17 T

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 kan ook altijd kijken op de website van het zwembad, het 
museum, de club of de organisatie die de activiteit aanbiedt. 
Of ze even bellen.

Stap 4 Waar je op moet letten
 � Let op of je de juiste leeftijd hebt om mee te doen.
 � Kijk of je vooraf moet reserveren of je moet inschrijven.
 � Let op: als je je hebt ingeschreven, dan kan je je keuze 
niet meer veranderen.

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. Soms kan je 
pinnen, soms alleen contant betalen.
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Hanneke van Wees wil graag dat álle kinderen aan 
creatieve lessen kunnen meedoen. Daarom heeft ze 
samen met een vriendin het Jongeren Cultuurfonds 
Amsterdam (JCFA) opgericht. Maar wat doet het 
JCFA eigenlijk? En waarom is cultuur en creativiteit 
zo belangrijk? Hanneke legt het uit.

© Roos Trommelen
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Interview

Wat doet het JCFA?
“Het Jongeren Cultuurfonds Amster
dam (JCFA) betaalt jouw lesgeld voor 
bijvoorbeeld zangles als je ouders het 
niet kunnen betalen. Het maximum
bedrag dat je kunt krijgen is € 450. 
Voor dat bedrag kun je meestal wel 
een heel jaar ergens aan meedoen. 
Cultuur is zang, dans, theater, muziek, 
tekenen en beeldende kunst. Denk 
bijvoorbeeld aan een graffitcursus of 
djlessen. Binnenkort gaat het JCFA 
samen met het Jeugdfonds Sport 
Amsterdam, dan worden we één club 
zodat we kinderen nog beter kunnen 
bereiken.”

Waarom heb je het JCFA opgericht?
“De vriendin met wie ik het heb opge
richt, kwam voor haar werk bij gezinnen 
thuis. Daar zag ze dat sommige 
kinderen helemaal niks deden. Er was 
wel een sportfonds, maar voor cultuur 
nog niets. Dat vonden wij best raar 
in een stad als Amsterdam, waar wel 

30.000 kinderen wonen die niet zomaar 
aan iets kunnen meedoen. Dat wilden 
wij veranderen.”

Waarom is cultuur en creativiteit zo 
belangrijk?
“Door in een bandje te zingen of met 
anderen te tekenen, word je creatiever. 
Ook zie je zo meer van de wereld, 
kun je er je stress in kwijt en maak je 
er vrienden. Veel mensen denken bij 
cultuur vaak alleen aan een museum. 
Maar een TikTokfilmpje maken is ook al 
cultuur, dan ben je creatief bezig. Wat 
je later in je leven ook gaat doen, voor 
elke baan heb je creativiteit nodig.”

Wat heb je vroeger zelf gedaan?
“Ik heb aan van alles geproefd. Als kind 
heb ik bijvoorbeeld op balletles gezeten 
en geschilderd.”

Waar word je blij van?
“Als ik kinderen zie optreden. Dan zie ik 
ze wel 10 meter groeien. Eerst staan ze 
heel zenuwachtig in de coulissen, maar 
na afloop zijn ze vol zelfvertrouwen, 
heel blij dat ze het hebben gedaan.”

Wat is je wens voor de kinderen van 
Amsterdam?
“Dat alle kinderen kunnen worden wat 
ze willen worden!” 

Meer weten?
Check jongerencultuurfonds.nl

“Door in een 
bandje te zingen 
of samen te 
tekenen, word je 
creatiever.”

https://www.jongerencultuurfonds.nl/
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Maken en 
tekenen
De mooiste  
kunst maak je  
helemaal zelf!

Scan de code of ga naar 

kaart.amsterdam.nl/kidsgids 

om te zien waar jouw 

favoriete activiteiten zijn!

Centrum Onderzoeken, uitproberen en maken 10
 Onderzoeken, uitproberen en maken 12
Diemen Leer typen in 12 weken 09
 Leer Microsoft Office 09
 Leer hoe machines werken 09
 Leer programmeren, animaties en websites maken 09
Nieuw-West Tekenen, schilderen, beeldhouwen en filmen 16
Noord Bouwen met gemotoriseerde LEGO 11
Oost Onderzoeken, uitproberen en maken 11
West Ambachtenworkshops 10
 Creatief werken met stof 13
 Ontdek de kunstenaar in jezelf 13
 Mozaïek maken en kleien 15
 Teken je eigen strip 15
 Tekenclub 15
 Naaicursus voor tieners 16
 Animaties maken voor tieners 16
Zuidoost Striptekenen, schilderen, graffiti en meer 12

https://kaart.amsterdam.nl/kidsgids
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Leer typen in 12 weken
FL Typing

9 t/m 14 jaar In 12 weken leer je blind 
typen met 10 vingers! Doe je mee? Dan 
kun je straks razendsnel je verslagen en 
werkstukken typen.
Stadspas: € 12, voor 12 lessen
Normaal: € 157,30
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: fltyping.nl
 1  Ouderkerkerlaan 28, Diemen

 06 5755 5417

Leer Microsoft Office
FL Typing

9 t/m 14 jaar In 8 lessen leer je alle 
trucs van Excel, Word en PowerPoint. 
Het is erg handig voor nu op school en 
later!
Stadspas: € 10, voor 8 lessen
Normaal: € 160,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: fltyping.nl
 2  Ouderkerkerlaan 30, Diemen

 06 5755 5417

Leer hoe machines werken
3D Makerspace

9 t/m 14 jaar In 4 blokken van 
2 uur leer je hoe een 3Dprinter, 
lasersnijmachine en CNCmachine 
(computer gestuurde machine) werken. 
Je leert ook apparaten uit elkaar te 
halen, hoe ze werken en ze weer in 
elkaar te zetten.
Stadspas: € 10, voor 8 lessen
Normaal: € 160,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: 3dmakerspace.nl
 3  Ouderkerkerlaan 30, Diemen

 06 4572 6181

Leer programmeren, 
animaties en websites 
maken
3D Code Club

9 t/m 14 jaar Kies welke programmeer
taal je wilt leren. Je kan kiezen uit 
Scratch, Python of HTML. Je leert 
computerspellen en programma’s 
maken en websites bouwen. Materiaal 
is inbegrepen. Je hebt 10 weken les, 
elke les duurt 1 uur.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 140,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: 3dcodeclub.nl
 4  Ouderkerkerlaan 30, Diemen

 06 4572 6181

https://fltyping.nl
https://fltyping.nl
https://3dmakerspace.nl
https://3dcodeclub.nl
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Onderzoeken,  
uitproberen en maken
Kris Kras Atelier De Pijp

1,5 t/m 8 jaar Kom krassen, kleien, 
lijmen, tekenen, strooien, gieten en 
bouwen! Lekker onderzoeken, uit
proberen en maken en veel leuke 
ideeën voor thuis. 
Stadspas: € 10, voor 8 lessen
Normaal: € 120,
Kijk voor de precieze data op 
kriskrasatelier.nl onder Kris Kras Atelier 
De Pijp: In de ochtend voor jonge 
kinderen vanaf 1,5 jaar en in de middag 
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Aanmelden: kriskrasatelier.nl
 5  Basisschool de Springstok, Tweede 
Jan van der Heijdenstraat 7577

 06 1840 6121

Ambachtenworkshops
Museum Het Schip

4 t/m 12 jaar Word een echte 
ambachts man of ambachtsvrouw bij 
Museum Het Schip! Maak je eigen 
kunst werk zoals de kunste naars van de 
Amster damse School dat al 100 jaar 
geleden deden. Je kunt kleien, 
mozaïeken, lino snijden, tekenen en 
nog veel meer. Per vakantie mag je 
wel 3 work shops uitkiezen om aan 
mee te doen!
Stadspas: € 5, voor 3 workshops
Normaal: € 38,25
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: hetschip.nl/stadspas
 6  Oostzaanstraat 45

 020 686 8595

http://www.kriskrasatelier.nl
https://kriskrasatelier.nl
https://www.hetschip.nl/stadspas
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Bouwen met 
gemotoriseerde LEGO
Young Engineers Amsterdam

6 t/m 10 jaar Leer de basis van 
wiskunde, wetenschap en bouwkunde 
met gemotoriseerde LEGO.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 160,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden:  
amsterdam.youngeng.nl/workshops
 7  A Lab, Overhoeksplein 2

 020 210 1559

Onderzoeken,  
uitproberen en maken
Kris Kras Atelier Amsterdam Oost

4 t/m 12 jaar Kom ook krassen, kleien, 
vegen, gieten, tekenen, bouwen, 
strooien, lijmen of schilderen. Kom 
ontdekken, je eigen ideeën bedenken 
en spelen. 10 keer op vrijdag met 
steeds een wisselend aanbod. In de 
ochtend om 10 uur voor kinderen tot 
4 jaar met hun ouders. In de middag om 
14.30 of 17.00 uur vanaf 4 jaar.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 150,
10 vrijdagen, start in september 2022 
en start in januari 2023. De precieze 
datum zie je op de website.
Aanmelden: kriskrasatelier.nl
 8  Barbaraschool, Eikenplein 3

 06 4779 0802

https://amsterdam.youngeng.nl/workshops
https://kriskrasatelier.nl
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Striptekenen, schilderen, 
graffiti en meer
Kinderatelier Amsterdam Zuidoost

6 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 op 
woensdag en in het weekend les volgen 
bij het kinderatelier.
Stadspas: € 10, voor 12 lessen
Normaal: € 139,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: cbkzuidoost.nl/kinderen
 9  Heesterveld 35A

 020 225 2880

Onderzoeken,  
uitproberen en maken
Kris Kras Atelier Jordaan

4 t/m 8 jaar Tekenen, bouwen, 
strooien, schilderen, lijmen en kleien. 
Je gaat onderzoeken, ontdekken, 
uitproberen en eigen dingen maken 
met verrassende materialen. 8 keer op 
de woensdagmiddag.
Stadspas: € 10, voor 8 lessen
Normaal: € 120,
Check kriskrasatelier.nl voor de
lesdagen.
Aanmelden: kriskrasatelier.nl/
aanmelden
 10  Op zolder van de 14e Montessori
school, Elandsstraat 42

 06 2361 2014

http://cbkzuidoost.nl/kinderen
https://kriskrasatelier.nl
https://kriskrasatelier.nl/aanmelden
https://kriskrasatelier.nl/aanmelden
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Creatief werken met stof
Kunst op Zolder

5 t/m 14 jaar Ontdek wat je allemaal 
voor creatieve dingen kan doen met 
stoffen. Doe leuke opdrachten met 
borduurwerk, patchwork, applicatie, 
batik, naaien en sieraden uit stof 
maken. Zo ontwikkel je ook je fantasie 
en handigheid!
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 175,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@kunstschoolopzolder.nl
 11  Orteliusstraat 17 T

 06 3938 5057
 kunstschoolopzolder.nl

Ontdek de kunstenaar  
in jezelf
Kunst op Zolder

5 t/m 14 jaar Probeer allerlei soorten 
en technieken van beeldende kunst zelf 
uit. Je gaat tekenen en schilderen. Je 
maakt beelden van klei, hout en textiel 
en nog veel meer. Je kan op ieder 
moment in het jaar beginnen.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 145,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@kunstschoolopzolder.nl
 12  Orteliusstraat 17 T

 06 3938 5057
 kunstschoolopzolder.nl

mailto:info%40kunstschoolopzolder.nl?subject=info%40kunstschoolopzolder.nl
http://kunstschoolopzolder.nl/
mailto:info%40kunstschoolopzolder.nl?subject=info%40kunstschoolopzolder.nl
http://kunstschoolopzolder.nl/
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Maken en tekenen
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Mozaïek maken en kleien
Kunst op Zolder

6 t/m 14 jaar Ontdek hoeveel er moge 
lijk is met klei en mozaïek. We leren jou 
het opbouwen met kleirollen, knijpen, 
en bouwen met platen. En je gaat bij
voor beeld kommen en kunst beelden 
boetseren. Ook leer je mooie mo zaïek 
aanbrengen. We proberen aller  lei 
materialen, zoals tegels, glas en stenen.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 175,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@kunstschoolopzolder.nl
 13  Orteliusstraat 17 T

 06 3938 5057
 kunstschoolopzolder.nl

Teken je eigen strip
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 
ken nis met verschil lende soorten strips, 
waar onder 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, ont
worpen en getekend.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 145,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@kunstschoolopzolder.nl
 14  Orteliusstraat 17 T

 06 3938 5057
 kunstschoolopzolder.nl

Tekenclub
Kunst op Zolder

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: € 145,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@kunstschoolopzolder.nl
 15  Orteliusstraat 17 T

 06 3938 5057
 kunstschoolopzolder.nl

mailto:info%40kunstschoolopzolder.nl?subject=info%40kunstschoolopzolder.nl
http://kunstschoolopzolder.nl/
mailto:info%40kunstschoolopzolder.nl?subject=info%40kunstschoolopzolder.nl
http://kunstschoolopzolder.nl/
mailto:info%40kunstschoolopzolder.nl?subject=info%40kunstschoolopzolder.nl
http://kunstschoolopzolder.nl/
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Naaicursus voor tieners
Kunst op Zolder

10 t/m 14 jaar Dé cursus voor tieners 
die van mode houden en willen 
leren hoe je je eigen kleding naait. 
In 10 lessen leer je een aantal basis
technieken. Voor je het weet, ga je naar 
huis met een eigen kledingstuk. Het 
maakt niet uit of je ervaring hebt met 
kleding naaien.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 175,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@kunstschoolopzolder.nl
 16  Orteliusstraat 17 T

 06 3938 5057
 kunstschoolopzolder.nl

Animaties maken 
voor tieners
Kunst op Zolder

10 t/m 14 jaar Animaties (tekenfilms) 
zijn spannend! We leren je om ver
schillende karakters te maken. Plat 
op papier of 3D in boetseerpasta, klei 
en aller lei andere materialen. Je leert 
interes sante verhalen te verzinnen, 
decoraties te maken en om die te 
filmen.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 175,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@kunstschoolopzolder.nl
 17  Orteliusstraat 17 T

 06 3938 5057
 kunstschoolopzolder.nl

Tekenen, schilderen, 
beeldhouwen en filmen
Meervaart Jong

4 t/m 14 jaar Alles is mogelijk bij atelier
Meervaart Jong: tekenen, schilderen,
beeldhouwen en filmen. Door veel 
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,
10 september t/m 17 december 2022
(woensdag en zaterdag)
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 18  Talentenhuis, Meer en Vaart 290

 020 410 7488

mailto:info%40kunstschoolopzolder.nl?subject=info%40kunstschoolopzolder.nl
http://kunstschoolopzolder.nl/
mailto:info%40kunstschoolopzolder.nl?subject=info%40kunstschoolopzolder.nl
http://kunstschoolopzolder.nl/
https://meervaart.nl/jong


THEATER

  JCFA geeft 
een steuntje 

 OP
LES?
KAN 

ALTIJD!
GA NAAR JCFA.NL

DOE EEN 
AANVRAAG!
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Interview

Medo (8) houdt erg van lego. Hij wist meteen dat 
hij mee wilde doen met de lessen ‘Bouwen met 
gemotoriseerde lego’ van Young Engineers in 
Amsterdam Noord. Elke week bouwt hij iets nieuws, 
dat met een motortje echt kan bewegen.

Wat heb je pas gemaakt?
“Een lift die echt naar boven en naar 
beneden kan bewegen. Met een touw 
en een motor ging de lift vanzelf op en 
neer. Daar was ik wel trots op.”

Krijg je elke week een opdracht om  
te maken? 
“Ja, de meester vertelt dan wat de 
opdracht is. De laatste les mogen we 
zelf kiezen wat we bouwen. Dan wil ik 
een boot maken, die misschien echt 
kan varen.”

Werk je alleen of samen?
“Meestal bouwen we alleen, maar soms 
ook samen. Als we alleen bouwen, 
heeft iedereen een eigen bak met lego. 
De motortjes zitten in een aparte bak. 
Samen bouwen vind ik het leukst, want 
dan leer je de andere kinderen beter 
kennen. We hebben een leuke groep.”

Speel je thuis ook met lego?
“Ja, dan bedenk ik altijd zelf nieuwe 
dingen om te bouwen.”

Als je alle lego van de wereld mag 
gebruiken, wat zou je dan bouwen? 
“Een heel grote lift, waar je echt in kan 
staan en die ook kan bewegen. Dat lijkt 
mij heel mooi om te maken.” 

 Medo (8 jaar)
Activiteit: Bouwen met gemotoriseerde LEGO, Young Engineers

“Daar was ik  
wel trots op.”
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Dansen
Voetjes van de  
vloer en handen  
in de lucht!

Centrum Streetdance en breakdance 31
 Kids dance 21
 Leer verschillende dansstijlen 21
Diemen Kids dance 22
Nieuw-West Kids dance 21
 Dansen en zingen 24
 Afro dance, ballet of streetdance 24
 Breakdance 27
 Streetdance en balletdansen (voor gevorderden) 28
 Dansen en spelen 29
Noord Hiphop, streetdance, afro dance en meer 22
 Moderne dans 23
 Ballet voor groot en klein 29
Oost Afrodans en drum, breakdance en tiener hiphop 26
West Van ballet tot musical 23
 Moderne dans en streetdance 25
 Kinderdans 31
Zuid Kies je eigen dansstijl 26
Zuidoost Kids dance en afro dance 22
 Hiphop, breakdance en afro 25
 Kids dance en afro dance 22
 Dansen en zingen 27
 Dance on wheels 29

Scan de code of ga naar 

kaart.amsterdam.nl/kidsgids 

om te zien waar jouw 

favoriete activiteiten zijn!

https://kaart.amsterdam.nl/kidsgids
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Dansen

Kids dance
Dans Dans Dans

4 t/m 14 jaar Lekker dansen, springen, 
swingen en je uitleven op de nieuwste 
hits? Dan is Kidsdance iets voor jou! 
Bij Kidsdance krijg je een choreografie 
aangeleerd en spelen we ook iedere les 
een dansspel. Tijdens de lessen maken 
we gebruik van verschillende muziek 
en dansstijlen. Wil je kijken of Kidsdance 
iets voor je is? Kom dan langs voor een 
gratis proefles!
Stadspas: € 5, voor 10rittenkaart
Normaal: € 85, voor 10rittenkaart
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: dansdansdans.com
 19  Tussen de Bogen 95
 20  Ouddiemerlaan 108
 21  Jan de Louterstraat 11

 06 2321 8349

Leer verschillende 
dansstijlen
Living Water Dance Centre

4 t/m 14 jaar Hou jij van dansen en kun 
je niet kiezen tussen de verschillende 
stijlen? Probeer er gewoon meerdere! 
Je leert tijdens de lessen verschillende 
dans stijlen, zoals: afro dance, hiphop, 
streetdance en ballet. Meerdere 
keren per jaar maken wij professionele 
video clips en hebben wij optredens op 
diverse locaties.
Stadspas: € 10, voor 10rittenkaart
Normaal: € 80, voor 10rittenkaart
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden:  
livingwaterdancecentre.com
 22  Speeltuin Wittenburg, 
Fortuinstraat 4

 06 8411 6207

© Roos Trommelen

http://www.livingwaterdancecentre.com
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Kids dance
We Are On The Move

4 t/m 7 jaar Je leert de basis van 
bewegen op verschillende soorten 
muziek, zoals afro dans en hiphop. 
Het is een heel vrolijke les, waarbij je 
leert omgaan met muziek, dans en 
dansen met elkaar. Diverse technieken, 
lenig heid en kracht worden op een 
speelse manier verwerkt in de lessen. 
Uiteindelijk werk je toe naar korte 
choreo grafieën in een gezellige 
speelse sfeer.
Stadspas: € 7,50 voor 12 lessen
Normaal: € 85,50
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: info@waotm.nl
 23  Anton de Komplein 240

 06 3640 3083
 waotm.nl

Afro dance
We Are On The Move

8 t/m 14 jaar Afro dance bestaat 
uit traditionele bewegingen 
gemixt met moderne dansstijlen. 
Een variatie van laag dansen met 
gebogen knieën en veel voeten werk 
tot grote bewegingen met je hele 
lichaam waarmee je rit misch mee
beweegt op de muziek. Bij afro dance 
horen opzwepende afro beats, veel 
levendigheid en vrolijkheid! Afro 
Dance stijlen zijn Azonto, Kuduro, 
Coupé Décalé, Ndombolo, Afro 
contemporary en meer.
Stadspas: € 7,50 voor 12 lessen
Normaal: € 85,50
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: info@waotm.nl
 24  Anton de Komplein 240

 06 3640 3083
 waotm.nl

Hiphop, streetdance, 
afro dance en meer
ME Dance Studio

4 t/m 14 jaar Hou je van dansen en 
wil je coole moves leren? Bij ME Dance 
Studio kun je je beste droommoves 
leren. Je leert dansstijlen zoals hiphop, 
streetdance, afro dance, breakdance, 
dance mix, modern, ballet, jazz en veel 
meer.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 145,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: medance.nl
 25  Buikslotermeerplein 1881 hoog

 085 060 10 77

mailto:info%40waotm.nl?subject=info%40waotm.nl
http://www.waotm.nl
mailto:info%40waotm.nl?subject=info%40waotm.nl
http://www.waotm.nl
https://medance.nl
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Moderne dans
AVIV Dance Company

6 t/m 14 jaar Wil jij niet alleen 
moderne dans leren, maar ook 
optreden en leren hoe je een dans 
met elkaar maakt? Bij AVIV word je 
gemotiveerd het beste uit jezelf te 
halen. Vriendschap is belangrijk en wij 
hopen dat jij je helemaal thuisvoelt 
bij AVIV!
Stadspas: € 5, (voor 1 blok)
Normaal: € 150,
Blok 1: september t/m december 2022
Blok 2: januari t/m juni 2023
Aanmelden: 
info@avivdancecompany.com
 26  Kometensingel 58

 06 4224 2873
 avivdancecompany.com

Van ballet tot musical
Balletschool de Kattensprong

1,5 t/m 14 jaar Je kan kiezen uit lessen 
in ballet, acrobatic dance, contem
porary modern jazz, theatre craft, 
musical theatre en tap. Starten kan op 
ieder moment. Je hoeft geen ervaring 
te hebben! Je krijgt een half jaar lang 
1 les per week. We eindigen met een 
leerlingen voorstelling of inter nationale 
dansexamens. Kijk op het rooster 
wanneer er lessen voor jouw leeftijd zijn.
Stadspas: € 10, per cursus
Normaal: € 158,50
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: 
balletschooldekattensprong.nl
 27  Robert Scottstraat 28

 06 1966 8726

© Roos Trommelen

mailto:info@avivdancecompany.com
http://avivdancecompany.com
http://balletschooldekattensprong.nl
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Dansen en zingen
BEATZONE

4 t/m 14 jaar Zing je altijd onder de 
douche? Dans je mee met de leukste 
TikToks en YouTube video’s? Of zoek 
je gewoon een leuke, stoere dansles? 
Meld je aan voor een proefles bij de 
Sing & Dance Class of een van de 
Urban Street/Hiphop Classes! Er zijn 
lessen van maandag t/m vrijdag, met 
als hoogtepunt een groot optreden in 
theater de Meervaart!
Stadspas: € 5, voor 10 lessen
Normaal: € 95,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: beatzone.nl
 28  Poeldijkstraat 391

 06 1758 5467

Afro dance, ballet of 
streetdance
Aslan Muziekcentrum

6 t/m 14 jaar Dans je het liefst de hele 
dag door? Of je nu van afro dance, 
ballet of streetdance houdt, bij Aslan 
Muziekcentrum is er altijd een dans
cursus die bij jou past. Doe mee en 
dans samen met je groep de sterren 
van de hemel!
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 110,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: aslanmuziek.nl
 29  Louis Bouwmeesterstraat 214

 020 612 4446

© Roos Trommelen

https://aslanmuziek.nl
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Hiphop, breakdance en afro
Foundation Amsterdam 
Hiphop Academy

5 t/m 14 jaar Bij Foundation volg je 
hip hop, breakdance en afro dans les sen. 
Ben je beginner, dan start je met de 
basis stappen. Je hoeft dus geen dans
ervaring te hebben. Ben je gevorderd? 
Dan sluit je aan bij een groep van jouw 
niveau. Hoe langer je les volgt, hoe 
beter je wordt. Doe mee!
Stadspas: € 10, voor een  
strippenkaart van 10 lessen
Normaal: € 150, voor een 
strippenkaart van 10 lessen
1 september2022 t/m 30 juni 2023
Aanmelden: foundation.nl
 30  Bijlmerplein 141

 020 369 7961

Moderne dans
Parkwest

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! Je krijgt elke maandag een 
uur les.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 112,50
19 september t/m 12 december 2022
Aanmelden:  
info@amsterdamparkwest.nl
 31  Clifford Studio – Cliffordstraat 38

 06 3886 3687
 amsterdamparkwest.nl

Streetdance
Parkwest

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 krijgt elke 
woensdag een uur les.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 112,50
21 september t/m 14 december 2022
Aanmelden:  
info@amsterdamparkwest.nl
 32  Buurtcentrum de Horizon, 
Hembrugstraat 156

 06 3886 3687
 amsterdamparkwest.nl

© Roos Trommelen

https://foundation.nl
mailto:info%40amsterdamparkwest.nl?subject=info%40amsterdamparkwest.nl
http://amsterdamparkwest.nl/
mailto:info%40amsterdamparkwest.nl?subject=info%40amsterdamparkwest.nl
http://amsterdamparkwest.nl/
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Kies je eigen dansstijl
Dans dansen

2,5 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. Laat je moves zien 
en leer er nog meer!
Stadspas: € 5, voor een 10rittenkaart
Normaal: € 115,
September 2022 t/m 1 mei 2023
Aanmelden: dansdansen.nl
 33  Amsteldijk 10 H

 020 779 6770

Afrodans en drum
Kids van Amsterdam Oost

8 t/m 16 jaar Altijd al willen leren 
drum men of dansen? Of je skills naar 
een hoger niveau tillen? Leer de fijne 
kneepjes van het vak bij de Kids van 
Amster dam Oost! Naast de lessen treed 
je ook op bij evenementen, en doe je 
met je groep mee aan wedstrijden! 
Meld je snel aan voor een proefles! 
Dinsdag middag drummen en zaterdag
middag Afro dance.
Stadspas: € 10, per kwartaal
Normaal: € 125,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: info@dekids.net
 34  Zeeburgerdijk 1921

 dekids.net

Breakdance
Kids van Amsterdam Oost

Vanaf 8 jaar Wil je samen met andere 
coole kids allerlei moves leren, op een 
mat en in een dansstudio? Meld je dan 
snel aan om samen met je vrienden 
deze vette moves te leren. Jongens 
en meisjes Vanaf 8 jaar kunnen zich 
aanmelden voor een gratis proefles.
Stadspas: € 5, per kwartaal
Normaal: € 75,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: info@dekids.net
 35  Zeeburgerdijk 1921

 dekids.net

Tiener hiphop
Kids van Amsterdam Oost

14 jaar Speciaal voor de tieners 
is er een hiphopdansklas. Samen 
met een ervaren dansdocent leer je 
de vetste choreografieën. Bedenk 
je eigen dansmoves of daag de 
klas uit door te freestylen. Ben je 
nieuwsgierig geworden? Geef je op 
voor een gratis proefles. Deze les is 
op donderdagavond om 18.30 uur.
Stadspas: € 5, per kwartaal
Normaal: € 75,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: info@dekids.net
 36  Zeeburgerdijk 1921

 dekids.net

http://dans-dansen.nl
mailto:info%40dekids.net?subject=info%40dekids.net
https://dekids.net
mailto:info%40dekids.net?subject=info%40dekids.net
https://dekids.net
mailto:info%40dekids.net?subject=info%40dekids.net
https://dekids.net
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Dansen

Dansen en zingen
Global Dance Centre

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 geven we ook 
zanglessen. En wil je optreden? 2 keer 
per jaar staan we met een show in 
het theater.
Stadspas: € 5, voor een 10rittenkaart
Normaal: € 100,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: globaldancecentre.nl
 37  Dalsteindreef 4037

 020 561 8183

Breakdance
Meervaart Jong

8 t/m 14 jaar Breakdance, het ziet 
er soms ingewikkeld uit, maar ook jij 
kunt het leren. Power moves, uprock 
en downrock zijn slechts een paar 
voor beelden van bewegingen die je 
binnen de kortste keren beheerst. 
Ook als je nu nog niet weet wat het is. 
Wij leren je alles en dan steel jij straks 
de show bij je vrienden en familie. 
Lesdag: donderdag.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 115,
15 september t/m 17 december 2022
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 38  Talentenhuis, Meer en Vaart 290
 39  Huizingaschool, Jacob Geelstraat 42

 020 410 7488

https://globaldancecentre.nl
https://meervaart.nl/jong
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Streetdance
Meervaart 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 cursus
Normaal: € 95,
10 september t/m 17 december 2022
(maandag, woensdag en zaterdag)
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 40  Talentenhuis, Meer en Vaart 290
 41  Honingraat, Slotermeerlaan 103
 42  Pluspunt, Albardakade 57

 020 410 7488

Streetdance voor 
gevorderden
Meervaart Jong

10 t/m 14 jaar Dans je al een aantal 
jaartjes? Bij onze lessen blijf je leren. 
Bij streetdance dans je stoer en laag bij 
de grond. Je werkt aan choreografie, 
kracht en conditie. Je hebt elke week 
anderhalf uur les. Lesdag: woensdag.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 115,
14 september t/m 17 december 2022
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 43  Talentenhuis, Meer en Vaart 290
 44  Pluspunt, Albardakade 57

 020 410 7488

Balletdansen
Meervaart 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. 
En wie de film Billy Elliot heeft gezien, 
wist het al lang: ballet is voor meisjes 
én jongens. Lesdag: woensdag en 
zaterdag.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 95,
10 september t/m 17 december 2022
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 45  Talentenhuis, Meer en Vaart 290

 020 410 7488

Balletdansen voor 
gevorderden
Meervaart Jong

9 t/m 14 jaar Doe je al een aantal jaren 
aan ballet? Bij deze balletgroep voor 
gevorderden leer je nog meer. Je danst 
aan de barre en los door de ruimte. 
Heel sierlijk of juist met hoge sprongen. 
Lesdag: dinsdag.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 115,
13 september t/m 17 december 2022
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 46  Talentenhuis, Meer en Vaart 290

 020 410 7488

https://meervaart.nl/jong
https://meervaart.nl/jong
https://meervaart.nl/jong
https://meervaart.nl/jong
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Dansen en spelen
Meervaart Jong

4 t/m 6 jaar Leer al spelend te 
bewegen op verschillende soorten 
muziek 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. Lesdag: woensdag en 
zaterdag.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 95,
10 september t/m 18 december 2022
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 47  Talentenhuis, Meer en Vaart 290
 48  Honingraat, Slotermeerlaan 103

 020 410 7488

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. Wij 
leren je alle sierlijke bewegingen, samen 
met andere kinderen in een leuke 
groep.
Stadspas: € 5, voor 10 lessen
Normaal: € 85,50
Aanmelden: muziekschoolnoord.nl
 49  Alkmaarstraat 10

 020 636 8654

Dance on wheels
Motion Dance Studio

3 t/m 14 jaar Bij Motion Dance Studio 
kan je dansen op wielen, op normale 
dansschoenen of zelfs in de lucht, ja 
echt! Ballet, afro, streetdance, musical 
maar ook dans op rolschaatsen of 
dans met een bungee in de lucht! We 
werken nauw samen met de Nationale 
Balletacademie (NBA) en hebben ook 
plek voor kids die graag willen dansen 
in een show & wedstrijdteam.
Stadspas: € 5, voor 10 lessen
Normaal: € 90,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: motiondancestudio.nl
 50  Elizabeth Cady Stanton Klein 1004

 06 1986 9193

https://meervaart.nl/jong
https://muziekschoolnoord.nl
http://secure-web.cisco.com/1HeaKmrWU1ULFm5tdmNNOO9K68j03vKBnYSsnkxemp0_hqnZ_etz-sZjjsjWQ4CURs_jFsmyFqCpRz1LT-rdzWfBndzsgWujjkNXn6W2l7-Ywa2qgrOQHzqCl4bi6h4FZbThCOu-iWw6HJPc-D1AoAkmBokQIjLF8ILtk92BqxqQ7WwpwKwxTE13e2yTnKgqnky5R5YXXjgf-G1Boj7459oZSrkfg4zoT-V2IVNGyjjESesA-VPTATyhXhZ4FSF9T5xXK5khs4uHclphnZ4ApjtC3iZCa8hD_7OvzBXcR2obeQ1CGXTJEe7BJ_cqAsGxxTGAKGsCGFGIIxLRzizP-aSkdNyAthha5VuriYLwMIjMEjRk9PFeqPymLPDb-MoA6kJnEomVcMZpTUhCH6uetPgbEirPvWRHReEPBy0F-Y-QDfE23pSDy-PPDMnLG8rDc/http%3A%2F%2Fmotiondancestudio.nl
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Streetdance
Wladimir Dance Studios

4 t/m 14 jaar Genieten van lekkere 
popmuziek én leuke danscombinaties 
leren? Dat kan bij onze streetdance
lessen. 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: € 195,
29 augustus 2022 t/m 16 juli 2023
Aanmelden: wladimirstudios.nl
 51  Lijnbaansgracht 166

 020 627 4245

Breakdance
Wladimir Dance Studios

4 t/m 14 jaar Zou jij het stoere 
breakdancen wel willen leren? In onze
lessen leer je stap voor stap coole 
breakdance moves. Daarmee ga je
improviseren: ter plekke bedenken wat 
je volgende move wordt. Dus gooi je 
eigen creativiteit en gevoel erin. Je 
kan ieder moment beginnen. Je mag 
het eerst een keer proberen in een 
proefles.
Stadspas: € 10, per cursus van 
18 lessen
Normaal: € 195,
29 augustus 2022 t/m 16 juli 2023
Aanmelden: wladimirstudios.nl
 52  Lijnbaansgracht 166

 020 627 4245

Kinderdans
Parkwest

4 t/m 6 jaar In deze dansles gebruik 
je je fantasie en dans je op een manier 
die aansluit bij jouw belevingswereld. 
We werken vanuit een verhaal of 
thema. Spelenderwijs leer je dansen 
en bewegen op muziek. Plezier staat 
voorop! Lesdag: woensdag
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 112,50
21 september t/m 14 december 2022
Aanmelden: 
info@amsterdamparkwest.nl
 53  Buurtcentrum de Horizon, 
Hembrugstraat 156

 06 3886 3687

https://wladimirstudios.nl
https://wladimirstudios.nl
mailto:info%40amsterdamparkwest.nl?subject=info%40amsterdamparkwest.nl
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Interview

 Basma (11 jaar)
Activiteit: Balletles, Balletschool de Kattensprong

Basma (11) heeft de Kidsgids heel vaak doorgekeken. 
Ze wilde graag op dansles en danst nu één keer per 
week in Amsterdam West bij balletschool de 
Kattensprong. Ze krijgt dan les in ballet, jazz en acro.

Is dit je eerste dansles?
“Nee, ik heb al eerder gedanst. Ik 
begon toen ik 3 of 4 jaar oud was. 
Eén jaar heb ik niet gedanst omdat 
de balletschool werd verbouwd.”

Hoe is een les?
“We kleden ons eerst om in de 
kleedkamer. Daarna gaan we bij de 
barre staan, dat is een soort leuning 
aan de muur. Als we iets nieuws leren, 
laat de juf het zien en dan doen we haar 
na. De juf is heel lief en niet streng. Als 
je bijvoorbeeld dorst hebt, mag je wat 
te drinken pakken. Eerst oefenen we 
ballet, daarna jazz en als we tijd over 
hebben ook nog acro.”

Oefen je ook thuis?
“Ja, heel vaak. Als ik de oefeningen nog 
uit mijn hoofd weet, doe ik die. De juf 
heeft ook een website met dansjes die 
ja na kunt doen.”

Ben je fan van iemand?
“Ja, ik kijk op YouTube meestal naar een 
danseres die heel lenig is. Ik weet niet 
hoe ze heet, ze heeft mooie krullen.”

Heb je wel eens op een podium 
gedanst?
“Ja, we doen elk jaar een zomer en 
wintervoorstelling. Dan mag je familie 
komen kijken en zijn er wel meer dan 
100 mensen. Dat vond ik de eerste keer 
heel spannend. De tweede keer vond 
ik het al minder eng, maar nog wel 
een beetje.”

Wil je later danseres worden?
“Ik wil graag architect worden, en 
daarbij blijven dansen. Dan kan ik naast 
mijn werk kinderen dansles geven.” 

“Ik begon met 
dansen toen ik  
3 of 4 was.”
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Zingen en 
muziek
Je bent een ster!

Scan de code of ga naar 

kaart.amsterdam.nl/kidsgids 

om te zien waar jouw 

favoriete activiteiten zijn!

Centrum Zingen & swingen 39
 Sing out loud 39
Nieuw-West Instrumentale groepsles 35
 Privéles instrument of zang 35
 Deejayen met Ableton 40
 Word deejay 40
Noord Zingen in een groep 35
 Samen muziek maken 41
 Privé muziekles 41
Oost Privéles met instrumenten 39
Weesp Groepsles gitaar 42
 Muziek voor beginners 43
 Privé vioolles 43
West Groepsles zang 42
 Instrumentale groepsles 35
 Privéles instrument of zang 35
Zuid Groepszangles 43
Zuidoost Maak muziek 39
 Ontdek jouw lievelingsinstrument 41

https://kaart.amsterdam.nl/kidsgids
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Zingen en muziek

Instrumentale groepsles
Aslan Muziekcentrum

6 t/m 12 jaar Wil je een instrument 
leren spelen en wil je dat gezellig doen 
samen met andere kinderen? Doe dan 
mee met de instrumentale groepslessen 
(cello, gitaar, percussie, piano, 
saxofoon, saz, viool of zang). Samen 
leer je alles over de instrumenten en 
speel je al heel snel de eerste liedjes.
Stadspas: € 10, voor 8 lessen
Normaal: € 93,
September 2022 t/m juni 2023,
lesdag en tijd in overleg
Aanmelden: aslanmuziek.nl
 54  Corantijnstraat 9
 55  Louis Bouwmeesterstraat 214

 020 612 4446

Privéles instrument of zang
Aslan Muziekcentrum

5 t/m 14 jaar Wil je een instrument 
leren spelen of op zangles? Bij Aslan 
Muziekcentrum krijg je 10 privélessen. 
Dus sneller leren met extra veel 
aandacht. Je kan kiezen uit blokfluit, 
cello, drum, gitaar (ook elektrisch/bas), 
klarinet, piano, saxofoon, trombone, 
trompet, ukelele, viool en zang. We 
geven ook les op de traditionele 
instrumenten ney, saz en ud.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 160,
September 2022 t/m mei 2023
lesdag en tijd in overleg
Aanmelden: aslanmuziek.nl
 56  Corantijnstraat 9
 57  Louis Bouwmeesterstraat 214

 020 612 4446

Zingen in een groep
Muziekschool Amsterdam Noord

6 t/m 12 jaar Leef je uit! Zing uit 
volle borst mee in een van onze zang
groepen. Neem contact op met de 
muziek school voor de startdata.
Stadspas: € 5, voor 10 lessen
Normaal: € 50,50
Aanmelden: muziekschoolnoord.nl
 58  Alkmaarstraat 10

 020 636 8654

https://aslanmuziek.nl
https://aslanmuziek.nl
https://muziekschoolnoord.nl
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Interview

 Xinayah (11) en Jayliaah (10)
Activiteit: Groepszangles, Babette Labeij Music Academy

De zusjes Xinayah (11) en Jayliaah (10) zingen graag. 
Thuis zingen ze bijvoorbeeld mee met liedjes die ze 
horen of als ze onder de douche staan. En nu ook elke 
week tijdens de groepszangles van de Babette Labeij 
Music Academy in Amsterdam Zuid. 

Waarom wilden jullie op zangles?
Xinayah: “Vorig jaar gingen we hier naar 
een danskamp van een weekje, waar we 
ook zang kregen.”  
Jayliaah: “We vonden deze muziek
academie heel leuk, dus daarom 
hebben we deze zangles gekozen.  
Dit is het eerst jaar en we willen er wel 
mee doorgaan.”

En hoe vind je het?
Xinayah: “Ik vind zingen heel leuk. 
We zingen met een flinke groep 
meisjes. Twee ervan zaten ook op het 
danskamp.”  
Jayliaah: “Ik zing vaak mee met liedjes 
en vind het leuk om het gevoel te 
herkennen. In elk liedje zit wel gevoel, 
dat kun je dan meebeleven.“

Wat voor nummers zing je? 
Jayliaah: “We hebben net Niemands
land gezongen. We zingen Nederlands
talige nummers, en in het Engels. Soms 
ook tweestemmig, dat klinkt dan echt 
heel mooi. Meestal worden de liedjes 
voor ons gekozen, maar als je van te 
voren met een liedje komt, kijken ze of 
het geschikt is om te doen.”

Oefen je iedere dag?
Xinayah: “Het hoeft niet per se, maar is 
wel leuk om te doen. We oefenen ook 
veel tijdens de les.”  
Jayliaah: “Ik oefen een liedje eerst 
gewoon en daarna met wat we hebben 
toegevoegd. Ik heb dan opgeschreven 
wat we tweestemmig zingen of in 
groepjes.”

Treden jullie ook op?
Jayliaah: “Aan het einde van de cursus 
zingen we met onze groep in het 
Concertgebouw.”

Wil je later ook zangeres worden?
Xinayah: “Misschien vind ik het wel 
leuk om wat liedjes te maken als ik 
ouder ben, maar het hoeft niet echt als 
beroep.“ 

“Dat klinkt dan 
echt heel mooi.”
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Zingen en muziek

Zingen & swingen
Amsterdam Zang Academie

4 t/m 5 jaar Je maakt op speelse 
manier kennis met zingen en muziek. 
Via leuke oefeningen leer je alles over 
de stem. Daarnaast leer je allerlei 
nieuwe liedjes, maar: muziek is ook om 
op te bewegen! In de les werken we 
veel aan beweging, dans en presentatie. 
En we werken toe naar een spetterend 
optreden in de laatste les!
Stadspas: € 10, voor 12 lessen
Normaal: € 175,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: 
amsterdamzangacademie.nl
 59  Marnixstraat 385O

 06 1822 3838

Sing out loud
Amsterdam Zang Academie

6 t/m 8 jaar Een cursus vol beweging 
en zang. Je maakt kennis met zingen 
door middel van allerlei leuke en gekke 
oefeningen. Daarnaast leer je veel 
nieuwe liedjes. In de les werken we aan 
beweging en dans. En we werken toe 
naar een gaaf optreden in de laatste les 
zodat je kan laten zien wat je geleerd 
hebt!
Stadspas: € 10, voor 12 lessen
Normaal: € 175,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: 
amsterdamzangacademie.nl
 60  Marnixstraat 385O

 06 1822 3838

Privéles met instrumenten
Muziek Educatie Centrum

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 kan je kiezen. Je krijgt 
privéles, dus dan gaat leren lekker snel. 
De lessen duren 30 minuten.
Stadspas: € 5, voor 5 lessen
Normaal: € 88,75
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: muziekeducatiecentrum.nl
 61  Oosterspoorplein 1

 020 463 8183

Maak muziek
Music Lab

6 t/m 14 jaar Wil jij jouw muzikale 
talent ontwikkelen? Leer solo en in koor 
zingen, dansen, singersongwriting, 
tracks en beats maken. Of een 
muziekinstrument bespelen, zoals drum, 
viool en piano. Je krijgt les in kleine 
groepen en er komen vaak bekende 
artiesten langs om muziek met je te 
maken en tips te delen.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 150,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: dgaimusicschool.nl
 62  Heesterveld 35 C

 06 4858 3320

https://amsterdamzangacademie.nl
https://amsterdamzangacademie.nl
https://muziekeducatiecentrum.nl
https://dgaimusicschool.nl
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Deejayen met Ableton
Aslan Muziekcentrum

10 t/m 14 jaar Beats maken, 
mixen, produceren, componeren, 
improviseren en nog veel meer kan 
tijdens de cursus Ableton. Je gaat aan 
de slag met Ableton Live en Ableton 
Push. Daarmee kun je zelf je eigen 
songs ontwerpen!
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 130,
September 2022 t/m mei 2023
Aanmelden: aslanmuziek.nl
 63  Louis Bouwmeesterstraat 214

 020 612 4446

Word deejay
Meervaart Jong

8 t/m 14 jaar Je ziet jezelf al staan 
achter de draaitafels, met een 
dansende menigte 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 jij de beste beats produceert. 
Lesdag: maandag en zaterdag.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 115,
12 september t/m 18 december 2022
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 64  Meervaart Studio, Osdorpplein 6
 65  Talentenhuis, Meer en Vaart 290

 020 410 7488

https://aslanmuziek.nl
https://meervaart.nl/jong
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Samen muziek maken
A’DAM Music School

10 t/m 14 jaar Heb je altijd al 
eens willen zingen, drummen of 
gitaarspelen? Bij ons leer je muziek 
maken in een band. Je hoeft geen 
noten te kunnen lezen en nog geen 
instrument te spelen. Speel de 
nieuwste hits en probeer verschillende 
instrumenten uit. Na 3 lessen kun je je 
voor de rest van de cursus inschrijven. 
Lesdag: om de week op zaterdag.
Stadspas: € 6, (voor 3 lessen)
Normaal: € 60,
september 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: info@adammusicschool.nl
 66  A’DAM Toren, Overhoeksplein 1

Ontdek jouw 
lievelingsinstrument
Muziekcentrum Zuidoost

5 t/m 14 jaar Wil je leren om een 
instru  ment te bespelen? Dan kun je 
kiezen voor onder andere piano, gitaar, 
drums, djembé, viool, harp en bas
gitaar. Of mis schien wil je liever zingen! 
Even alles ver geten en lekker bezig 
zijn met je instru ment of je zangstem. 
Doe je mee?
Stadspas: van € 5, tot € 10, voor 
10 lessen
Normaal: van € 150, tot € 200,
29 augustus 2022 t/m 21 juli 2023
Aanmelden: muziekcentrumzuidoost.nl
 67  Hofgeest 139

 020 696 8371
 muziekcentrumzuidoost.nl

Privé muziekles
Muziekschool Amsterdam Noord

7 t/m 14 jaar Leer een instrument 
spelen! Je mag in je eentje in 5 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. Neem contact op met de 
muziekschool voor de startdata.
Stadspas: € 10, voor 5 lessen
Normaal: € 125,
Aanmelden: muziekschoolnoord.nl
 68  Alkmaarstraat 10

 020 636 8654

mailto:info%40adammusicschool.nl?subject=info%40adammusicschool.nl
https://muziekcentrumzuidoost.nl
https://muziekcentrumzuidoost.nl
https://muziekschoolnoord.nl


Groepsles zang
Your Voice

4 t/m 14 jaar Kom je lievelingsliedjes 
zingen! Bij Your Voice kun je in een 
vertrouwde omgeving goed leren 
zingen zonder druk om te presteren, 
mét resultaat! Krijg zelfvertrouwen en 
leer je zangstem kennen tijdens de 
leuke groepslessen.
Stadspas: € 15, voor een blok 
(20 lessen)
Normaal: € 280,
Blok 1: 29 augustus 2022 t/m 
13 februari 2023
Blok 2: 13 februari 2023 t/m 16 juli 2023
Aanmelden: yourvoicezangles.com
 69  Witte de Withplein 4445

 06 3957 0816

Groepsles gitaar
De Gooische Muziekschool – Weesp

7 t/m 10 jaar Leer in een groepje 
van 3 tot 5 leerlingen akoestische 
gitaar spelen. Naast het spelen zelf 
doen we (luister)spelletjes en leer je 
theorie over muziek. De lessen duren 
tussen de 30 en 50 minuten per week 
(afhankelijk van de groepsgrootte).
Stadspas: € 10, voor 15 lessen
Normaal: € 200,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: degooischemuziekschool.nl
Kijk voor de verschillende locaties in 
Weesp op degooischemuziekschool.nl

 035 693 6596
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Muziek voor beginners
De Gooische Muziekschool – Weesp

4 t/m 6 jaar Tijdens een muzikale reis 
maak je kennis met muziekinstrumenten 
en klanken. Zo ontdek je waar je 
plezier aan beleeft. We gaan zingen, 
bewegen op muziek, spelen op kleine 
slaginstrumenten en samenspeel
oefeningen doen. We sluiten de cursus 
af met een echt concert voor de 
ouders. De groepen bestaan uit 6 tot 
12 leerlingen.
Stadspas: € 10, voor 15 lessen
Normaal: € 150,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: degooischemuziekschool.nl
Kijk voor de verschillende locaties in 
Weesp op degooischemuziekschool.nl

 035 693 6596

Privé vioolles
De Gooische Muziekschool – Weesp

3 t/m 14 jaar De viool is waarschijnlijk 
het bekendste instrument dat in 
orkesten wordt gebruikt. Dit is je kans 
om uitgebreid kennis te maken met 
dit prachtige instrument! En dat onder 
leiding van je privédocent. Noten 
kunnen lezen of andere muzikale kennis 
is niet nodig.
Stadspas: € 10, voor 5 lessen van 
20 minuten
Normaal: € 101,
Aanmelden: degooischemuziekschool.nl
Kijk voor de verschillende locaties in 
Weesp op degooischemuziekschool.nl

 035 693 6596

Groepszangles
Babette Labeij Music Academy

6 t/m 14 jaar Iedereen heeft een stem 
en wij leren jou om je stem opti maal te 
gebruiken. Je werkt aan een gezond 
stemgebruik, samenzang en perfor
mance. Met nieuwe en oude pophits. 
Dit doe je onder leiding van onze 
bevlogen zangcoaches, bekend van 
onder andere het Junior Songfestival, 
De Eindmusical en Kinderen voor 
Kinderen. Je treedt ook op met jouw 
zanggroep!
Stadspas: € 15 voor een blok van 
20 lessen
Normaal: € 250,
Blok 1: 29 augustus 2022 t/m 
5 februari 2023
Blok 2: 6 februari 2023 t/m 16 juli 2023
Aanmelden: info@babettelabeij.com
 70  Eerste Sweelinckstraat 22

 020 320 0166
 babettelabeijmusicacademy.com

https://degooischemuziekschool.nl
https://degooischemuziekschool.nl
https://degooischemuziekschool.nl
https://degooischemuziekschool.nl
mailto:info%40babettelabeij.com?subject=info%40babettelabeij.com
https://babettelabeijmusicacademy.com
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Interview

Sheranity (9) liep met een vriendin toevallig langs de 
Foundation Hip Hop Academy in Amsterdam Zuidoost. 
De eigenaar van de dansschool gaf haar een flyer over 
afro. Ze deed een proefles en was meteen verkocht. 
Nu leert ze er elke week nieuwe moves en bedenkt 
ook zelf dansjes.

Wat is afro voor dans?
“Afro is een mix van allerlei dansstijlen 
uit Afrika en Suriname, op afro dance
muziek.”

Hoe lang doe je dit al?
“Ik dans al 5 jaar. Eerst begon ik met 
ballet, daarna ben ik overgegaan op hip 
hop en afro. Sinds augustus dans ik afro 
bij deze dansschool.”

Dans je thuis ook?
“Ja, elke dag wel 2 of 3 keer, dan dans 
ik afro en Surinaams. Ik bedenk ook zelf 
dansjes, tot nu toe 2.”

Hoe gaat het tijdens een les?
“Vaak stretchen we eerst om warm 
te worden. Meestal doen we dan een 
dansje en herhalen we het de week 
erna. Daarna doen we weer iets nieuws. 
Tussendoor hebben we kort pauze, om 
te drinken of uit te rusten. Ook doen 
we elke les wel even aan freestylen, 
dan mag je zelf een move bedenken en 
laten zien.”

Zou je andere kinderen aanraden 
deze lessen te doen?
“Ja! Je kan lekker veel bewegen en het 
is gewoon superleuk. Zeker als je een 
beetje van druk dansen houdt, waarbij 
je veel met je voeten beweegt of met je 
handen.”

Wat zou je willen bereiken?
“Mijn droom is om dansjuf te worden 
en op te treden bij voorstellingen. Ik wil 
daarvoor videoclips maken en online 
laten zien wat ik kan, bijvoorbeeld op 
TikTok of Instagram.” 

“Mijn droom  
is om dansjuf te 
worden.”

 Sheranity (9 jaar)
Activiteit: Afro dance, Foundation Hip Hop Academy
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Sporten
Als je het liefst de 
hele dag beweegt! Scan de code of ga naar 

kaart.amsterdam.nl/kidsgids 

om te zien waar jouw 

favoriete activiteiten zijn!

Centrum Karate 51
Diemen Ponymaatje gezocht 47
 5 dagen bij je lievelingspony 47
 Startcursus ponyrijden 47
Nieuw-West Klimmen 51
 Klimmen zonder touwen 52
 Kickboksen 53
Noord Skateboarden 56
Oost Kickboksen 53
 Fitness en meer 54
 Bootcamp of streetdance 54
 Veel vechtsporten 58
Weesp Tafeltennis 56
 Kickboksen & jiujitsu 58
West Ponykamp 2 dagen 47
 Ponypleziermiddag 50
 Ponykamp 5 dagen 50
Zuidoost Junior Warriors mix van sporten 55
 Junior Bootcamp 55
Verschillende  11 sporten 52 
locaties Hockey 54
 Voetbal voor peuters en kleuters 56

https://kaart.amsterdam.nl/kidsgids
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Sporten

Ponymaatje gezocht
Boerderij op IJburg

5 t/m 6 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: € 110,
Neem contact op voor de data.
Aanmelden: pony@boerderijopijburg.nl
 71  Overdiemerweg 36A, Diemen

 boerderijopijburg.nl

5 dagen bij je lievelingspony
Boerderij op IJburg

5 t/m 12 jaar Ga op ponykamp in 
Amsterdam! 5 dagen lang ben je op een 
boerderij en help je met het verzorgen 
van alle pony’s. 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: € 20, voor 5 dagen  
met lunch
Normaal: € 230,
Er is een kamp in de herfstvakantie en
in de meivakantie.
Aanmelden: pony@boerderijopijburg.nl
 72  Overdiemerweg 36A, Diemen

 boerderijopijburg.nl

Startcursus ponyrijden
Boerderij op IJburg

7 t/m 12 jaar Wil jij ontdekken 
of ponyrijden iets voor je is? Dat 
kan met deze startcursus. Je krijgt 
10 lessen en leert ponyrijden, de 
pony poetsen en opzadelen, krijgt 
les in behendigheid en leert voltige. 
Voltige is gym op een pony. Iedere 
les duurt anderhalf uur.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 165,
Neem contact op voor de data.
Aanmelden: pony@boerderijopijburg.nl
 73  Overdiemerweg 36A, Diemen

 boerderijopijburg.nl

Ponykamp 2 dagen
De Hollandsche Manege

5 t/m 11 jaar Heb je nog geen 
ervaring met 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. Ook voor 
kinderen die wel al ervaring hebben 
zijn het gezellige en leerzame dagen. 
2 dagen in de vakantie, je slaapt 
’s nachts thuis.
Stadspas: € 15, voor 2 dagen kamp 
met lunch (op = op)
Normaal: € 175,
Kijk voor alle data op 
dehollandschemanege.nl/ponykamp
Aanmelden: 
info@dehollandschemanege.nl
 74  Vondelstraat 140

mailto:pony%40boerderijopijburg.nl?subject=pony%40boerderijopijburg.nl
http://www.boerderijopijburg.nl/
mailto:pony%40boerderijopijburg.nl?subject=pony%40boerderijopijburg.nl
http://www.boerderijopijburg.nl/
mailto:pony%40boerderijopijburg.nl?subject=pony%40boerderijopijburg.nl
http://www.boerderijopijburg.nl/
http://www.dehollandschemanege.nl/ponykamp
mailto:info%40dehollandschemanege.nl?subject=info%40dehollandschemanege.nl


Wil jĳ ook sporten?
De gemeente betaalt jouw sportabonnement.*
Kies een sportclub!

*  Voor kinderen van 2 t/m 17 jaar in Amsterdam 
en Weesp. De maximale jaarvergoeding 
per kind is € 300,-

amsterdam.nl/svjeugd

Vragen?
Bel naar 020 252 6000(tussen 08.30 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. De maximale jaarvergoeding 
per kind is € 300,-

amsterdam.nl/svjeugd

Vragen?
Bel naar 020 252 6000(tussen 08.30 en 17.00 uur)
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Ponypleziermiddag
De Hollandsche Manege

5 t/m 11 jaar Heb je altijd al eens 
willen paardrijden, maar is het er nog 
niet van gekomen? Kom dan naar de 
Pony pleziermiddag en maak kennis 
met de geweldige pony’s van de 
Hollandsche Manege. Je krijgt alles te 
zien en natuurlijk mag je zelf ponyrijden. 
Lunch is inbegrepen.
Stadspas: € 7,50 met lunch
Normaal: € 50,
Kijk voor alle data op 
dehollandschemanege.nl/
ponypleziermiddag
Aanmelden: 
info@dehollandschemanege.nl
 75  Vondelstraat 140

Ponykamp 5 dagen
De Hollandsche Manege

5 t/m 11 jaar Heb je nog geen erva
ring met paardrijden, maar lijkt het 
je leuk? Dan is het ponykamp van 
De Hollandsche Manege tijdens de 
zomervakantie wat voor jou. Niet 
meteen op grote paarden, maar begin
nen op een pony. Ook voor kinderen 
die wel al ervaring hebben is het een 
gezellige en leerzame week. Doe jij mee 
met ponykamp in de zomer vakantie? 
5 dagen, je slaapt ’s nachts thuis.
Stadspas: € 20, voor 5 dagen 
zomerkamp met lunch (op = op)
Normaal: € 350,
Kijk voor alle data op 
dehollandschemanege.nl/ponykamp
Aanmelden: 
info@dehollandschemanege.nl
 76  Vondelstraat 140

http://www.dehollandschemanege.nl/ponypleziermiddag
http://www.dehollandschemanege.nl/ponypleziermiddag
mailto:info%40dehollandschemanege.nl?subject=info%40dehollandschemanege.nl
http://www.dehollandschemanege.nl/ponykamp
mailto:info%40dehollandschemanege.nl?subject=info%40dehollandschemanege.nl


51

Sporten

Karate
Karate-do

7 t/m 14 jaar Het symbool van Shoto
kankarate is de tijger, vanwege zijn 
kracht en lenigheid. Precies dit train je 
in de karatelessen bij ki club.cool. Door 
karatetraining verbeter je je coördinatie, 
lenigheid, uithoudingsvermogen en 
snelheid. Je leert jezelf te verdedigen 
waardoor je lichamelijk en geestelijk 
sterker wordt. Doe mee en word ook 
een karatetijger!
Stadspas: € 10, per cursus
Normaal: € 185,
September 2022 t/m februari 2023
Februari t/m juni 2023
Aanmelden: kiclub.cool
 77  Herengracht 34

 020 427 6814

Klimmen
Klimhal Amsterdam

5 t/m 14 jaar Ben jij ondersteboven 
van klimmen? Bij ons leer je samen 
met leeftijdsgenoten beter klimmen 
én – heel belangrijk: hoe je moet 
zekeren. Zekeren is je veilig vastmaken 
en het touw waaraan je klimmaatje 
vastzit goed vasthouden en op de 
juiste manier inhalen. We klimmen tot 
20 meter hoog, bijna 5 etages! Er zijn 
3 groepen: klauteraars, beginners en 
gevorderden.
Stadspas: € 10, voor 12 lessen
Normaal: € 165,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: info@klimhalamsterdam.nl
 78  Naritaweg 48

 020 681 0121
© Roos Trommelen

https://kiclub.cool
mailto:info%40klimhalamsterdam.nl?subject=info%40klimhalamsterdam.nl
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Klimmen zonder touwen
Klimhal Amsterdam

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 kan je direct 
zelf boulderen. Het enige wat je nodig 
hebt, zijn sportschoenen en lef!
Stadspas: € 5, voor een 6rittenkaart
Normaal: € 60,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: info@klimhalamsterdam.nl
 79  Naritaweg 48

 020 681 0121

11 sporten
Monkey Moves Amsterdam

1,5 t/m 9 jaar Slinger als een aapje 
door de jungle in een apeleuke les! Bij 
Monkey Moves hoef je geen sport te 
kiezen, want je doet 11 sporten in een 
jaar. 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.
Stadspas: € 10, voor 6 lessen
Normaal: 90,
1 september 2022 t/m 
30 augustus 2023
Aanmelden:  
monkeymoves.com/amsterdam
Diverse locaties en tijdstippen
door heel Amsterdam.

 06 4314 0426

mailto:info%40klimhalamsterdam.nl?subject=info%40klimhalamsterdam.nl
https://monkeymoves.com/amsterdam
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Kickboksen
Legendary Sports

6 t/m 13 jaar Kickboksen is niet 
voor watjes, maar ook niet voor 
vechtersbazen. Het is een vechtsport 
met regels waaraan iedere kickbokser 
zich moet houden. Je leert kickboksen 
en je traint je conditie. Bovendien werk 
je aan je zelfvertrouwen.
Stadspas: € 5, per 10rittenkaart
Normaal: € 49,
Aanmelden: legendarysports.nl
 80  Otto Heldringstraat 204 T

 06 4081 0363

Kickboksen
Life & Kicking

8 t/m 12 jaar Wil jij kickboksen op een 
leuke manier? Wij leren je alle tech
nieken van deze vechtsport op een 
goede manier aan. Zodat jouw trap 
of stoot het meeste effect heeft en je 
zelf geen blessures oploopt. Eenmaal 
per week train je, en dat een half 
seizoen lang.
Stadspas: € 10, per cursus
Normaal: € 79,90
Neem contact op voor de startdata.
Aanmelden: lifeandkicking.nl
 81  Eva Besnyöstraat 29

 020 416 1922

https://legendarysports.nl
https://lifeandkicking.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: 
kracht  training, kickboksen, streetdance 
en nog veel meer. Leuk, én goed voor 
je zelf  vertrouwen! Een half seizoen 
lang kun je onbeperkt meedoen met 
allerlei lessen.
Stadspas: € 10,
Normaal: € 99,90
Neem contact op voor de startdata.
Aanmelden: lifeandkicking.nl
 82  Eva Besnyöstraat 29

 020 416 1922

Bootcamp of streetdance
Life & Kicking

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 lol. Want sporten 
is natuurlijk gezond, maar vooral heel 
leuk en gezellig!
Stadspas: € 10,
Normaal: € 79,90
Neem contact op voor de startdata.
Aanmelden: lifeandkicking.nl
 83  Eva Besnyöstraat 29

 020 416 1922

Hockey
Panasj kinderhockey

3 t/m 12 jaar
Groep 3 en 4 jaar: Maak samen 
met 1 van je ouders kennis met een 
stick, bal, hoepels en andere leuke 
materialen. Je leert ook kleuren en 
symbolen herkennen en tellen. 
Groep van 5 t/m 12 jaar: De lessen zijn 
zonder je ouders en de nadruk ligt al 
meer op de techniek van hockey.
Stadspas: € 10, voor 1 blok
Normaal: € 200,
Blok 1: september t/m december 2022
Blok 2: januari t/m juli 2023
Aanmelden: info@panasjamsterdam.nl
Kijk voor een locatie in de buurt op
de website.

 06 1442 5785
 amsterdam.panasj.nl

https://lifeandkicking.nl
https://lifeandkicking.nl
mailto:info%40panasjamsterdam.nl?subject=info%40panasjamsterdam.nl
https://amsterdam.panasj.nl
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Sporten

Junior Warriors  
mix van sporten
ShoqBody

6 t/m 14 jaar Junior Warriors is 
een mix van boksen, acrobatiek, 
taekwondo, gymnastiek en nog veel 
meer. Je beoefent elke week een 
andere sport en leert de leukste 
technieken. Je wordt leniger, leert 
jezelf beter kennen, leert hoe je moet 
vallen en hoe je jezelf kan verdedigen. 
Bij mooi weer sporten wij buiten.
Stadspas: € 3, voor 11 lessen
Normaal: € 55,
September 2022 t/m maart 2023
Aanmelden: shoqbody.nl
 84  Groenhoven 650

 06 4282 9909

Junior  
Bootcamp
ShoqBody

6 t/m 14 jaar Bij Junior Bootcamp krijg 
jij meer zelfvertrouwen en een goede 
conditie. Je sport samen met plezier. 
Junior Bootcamp is extra spannend 
door wedstrijdelementen en veel 
variatie. Van tijgeren, touwtrekken 
en kikkersprongen tot een estafette
race of team battle. En bij mooi weer 
sporten en spelen we samen buiten.
Stadspas: € 3, voor 11 lessen
Normaal: € 55,
September 2022 t/m maart 2023
Aanmelden: shoqbody.nl
 85  Groenhoven 650

 06 4282 9909

http://shoqbody.nl
http://shoqbody.nl
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Voetbal voor  
peuters en kleuters
Voetjebal

2 t/m 5 jaar Groep 2 t/m 4 jaar: bij 
Voetjebal maak je kennis met de bal, 
samen met 1 van je ouders. Je leert ook 
tellen, kleuren en symbolen herkennen. 
Dit doen we met kegels, hoepels, 
pitzakken en andere leuke materialen. 
Groep 5 en 6 jaar: de nadruk ligt al 
meer op de techniek van voetbal.
Stadspas: € 10, voor 1 blok
Normaal: € 200,
Blok 1: september t/m december 2022
Blok 2: januari t/m juli 2023
Aanmelden:
info@voetjebalamsterdam.nl
Altijd een locatie in de buurt,  
kijk op de website.

 06 1442 5785
 amsterdam.voetjebal.nl

Skateboarden
Skateboard School Amsterdam

6 t/m 14 jaar Skateboard School 
Amsterdam is er voor alle jongens 
en meisjes die wel van een uitdaging 
houden! Wil jij ook nieuwe tricks 
leren? Kom dan skateboarden met 
ons! Wij geven skateboardlessen op 
verschillende locaties en op meerdere 
niveaus. Alleen in augustus en januari 
zijn er proeflessen en momenten om te 
beginnen, dus meld je op tijd aan.
Stadspas: € 30, voor 1 seizoen van 
17 lessen + 1 proefles en inclusief 
gebruik van skateboard, beschermers, 
helm.
Normaal: € 306,50
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: 
info@skateboardschoolamsterdam.com
 86  Aambeeldstraat 12

 06 3902 8989
 skateboardschoolamsterdam.com

Tafeltennis
The Victory – Weesp

6 t/m 14 jaar Vind jij het leuk om te 
tafeltennissen en wil je beter leren 
spelen? Geef je dan nu op voor de 
Tafel tennistraining! Je leert hoe je het 
batje vasthoudt, hoe je serveert, de 
backspin, topspin en nog veel meer! 
Je kan 3 maanden lang elke week 
meedoen.
Stadspas: € 5, voor 3 maanden
Normaal: € 30,
Aanmelden: info@thevictory.nl
 87  ’s Gravelandseweg 3a, Weesp

 thevictory.nl

mailto:info%40voetjebalamsterdam.nl?subject=info%40voetjebalamsterdam.nl
https://amsterdam.voetjebal.nl
mailto:info%40skateboardschoolamsterdam.com?subject=info%40skateboardschoolamsterdam.com
https://skateboardschoolamsterdam.com
mailto:info%40thevictory.nl?subject=info%40thevictory.nl
https://thevictory.nl
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Sporten
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Veel vechtsporten
Sportschool American Fitness

4 t/m 14 jaar Wie kampioen wil 
worden in een martial artssport moet 
bij ons zijn. Martial arts betekent 
vechtkunst. Wij staan al 39 jaar bekend 
om onze vele kampioenen en goede 
jeugdopleidingen. Kies uit taekwondo, 
karate, judo, kungfu, kickboksen en 
wingtsun. Door de training krijg je 
discipline, concentratie, karakter en 
doorzettingsvermogen. Je ontwikkelt 
zelfvertrouwen en wordt rustig, en leert 
normen en waarden.
Stadspas: € 5, voor een 12rittenkaart
Normaal: € 100,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: info@americanfitness.nl
 88  Blasiusstraat 144

 020 694 1358 | 06 5190 5823

Kickboksen & jiujitsu
Yamato Gym – Weesp

3 t/m 14 jaar Vechtsport brengt je 
meer dan een fit lichaam. Je leert 
ook vallen en opstaan, doorzetten, 
samenwerken en zelfverzekerd zijn. 
Vanaf 3 jaar kan je hier terecht 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 5rittenkaart
Normaal: € 50,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: info@yamatogym.nl
 89  Pampuslaan 153, Weesp

 029 426 9229
 yamatogym.nl

© Roos Trommelen

mailto:info%40americanfitness.nl?subject=info%40americanfitness.nl
mailto:info%40yamatogym.nl?subject=info%40yamatogym.nl
https://yamatogym.nl


Samen buiten 
spelen

Lekker sporten
in de buurt

Samen 
dansen

Fietsen of lopen 
naar school

Bewegen is 
makkelĳ k en leuk! 
Doe het minstens 1 uur per dag. 
Of meer natuurlĳ k.

amsterdam.nl/zoblĳ venwĳ gezondamsterdam.nl/zoblĳ venwĳ gezond

Zo blĳven wĳ gezond!
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Toneel en 
theater
Geboren om in  
de spotlights  
te staan?

Scan de code of ga naar 

kaart.amsterdam.nl/kidsgids 

om te zien waar jouw 

favoriete activiteiten zijn!

IJburg/Diemen Theaterlessen 63
Nieuw-West Toneelspelen voor gevorderden 61
 Toneelspelen 61
 Theaterlessen 63
Noord Theaterlessen 63
Oost Maak je eigen musical 61
 Theaterlessen 63
Weesp Theaterlessen 66
West Toneelspelen 65
 Als VIP naar het theater 65
 Theater / musical 66
 Theaterlessen 63
Zuid Theaterlessen 63
Zuidoost Theater 61
 Theaterlessen 63

https://kaart.amsterdam.nl/kidsgids
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Toneel en theater

Theater
We Are On The Move

8 t/m 14 jaar Een cursus waarbij 
je kennismaakt met het spel op het 
podium. Spel is altijd spannend en spel 
is plezier. Je leert over stemgebruik, 
beweging, samenspel, improvisatie 
en techniek. Met een minimum 
aan ervaring en een maximum aan 
enthousiasme verken je wat jij kan laten 
zien op het toneel.
Stadspas: € 7,50 voor 12 lessen
Normaal: € 85,50
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: info@waotm.nl
 90  Anton de Komplein 240

 06 3640 3083
 waotm.nl

Toneelspelen
Meervaart Jong

4 t/m 14 jaar Kruip jij graag in de huid 
van iemand anders? Bij toneelspelen 
komt veel kijken. Niet alleen publiek, 
maar ook improvisatie (ter plekke 
bedenken wat je doet), fysiek toneel, 
tekst behandeling, stemgebruik, samen
werken en personageopbouw. Moei
lijke woorden, maar dat wordt allemaal 
duidelijk in de theatergroepen. Je leert 
alles wat je nodig hebt als toneelspeler.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 110,
13 september t/m 15 december 2022
(dinsdag en woensdag)
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 91  Talentenhuis, Meer en Vaart 290
 92  Honingraat, Slotermeerlaan 103

 020 410 7488

Maak je eigen musical
Kids van Amsterdam Oost

8 t/m 15 jaar Wil jij samen met andere 
kinderen en docenten zelf een musical 
schrijven en maken? Dat kan bij ons. 
We maken gebruik van zang, theater 
en dans. Je werkt in een groep aan 
een voorstelling. En die voer je op in 
het theater! Geef je op en kom auditie 
doen.
Stadspas: € 15, per kwartaal
Normaal: € 135,
September 2022 t/m februari 2023
(elke maandag)
Aanmelden: info@dekids.net
 93  Zeeburgerdijk 1921

 dekids.net

Toneelspelen voor 
gevorderden
Meervaart Jong

10 t/m 14 jaar Heb je al een aantal 
jaar ervaring met theater? En wil je 
meer uitgedaagd worden? Dan past 
een gevorderde groep misschien bij 
jou. Je werkt aan improvisatie (ter 
plekke bedenken wat je doet), fysiek 
toneel, tekstbehandeling, stemgebruik, 
samenwerken en personageopbouw. 
Moeilijke woorden, maar dat wordt 
allemaal duidelijk in de theatergroepen.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 125,
15 september t/m 16 december 2022
(donderdag)
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 94  Talentenhuis, Meer en Vaart 290

 020 410 7488

mailto:info%40waotm.nl?subject=info%40waotm.nl
http://www.waotm.nl
https://meervaart.nl/jong
mailto:info%40dekids.net?subject=info%40dekids.net
https://dekids.net
https://meervaart.nl/jong
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Toneel en theater

Theaterlessen

2 t/m 14 jaar Verschillende jeugd
theaterscholen in Amster dam bieden 
samen een pakket van theaterlessen, 
film lessen en musical lessen aan. Name
lijk de DAT!school, De Amster damse 
Jeugdtheaterschool, Jeugd theater
school TIJ en Jeugd theater school 
Zuidoost. Let op! De leeftijd om mee te 
doen, kan per locatie verschillen.
Stadspas: € 10, voor 12 lessen
Normaal: € 150,

Noord – 2 t/m 17 jaar
Lesdagen: maandag t/m zaterdag
Aanmelden: info@datschool.nl
 95  Buikslotermeerplein 101 C

 06 4975 0700
 datschool.nl

Indische Buurt – 8 t/m 12 jaar
Lesdag: woensdag
Aanmelden: info@ajts.nl
 96  Madurastraat 90

 020 489 6290
 ajts.nl

Watergraafsmeer – 8 t/m 12 jaar
Lesdag: woensdag
Aanmelden: 
info@jeugdtheaterschooltij.nl
 97  Hogeweg 61/63

 020 416 0701
 jeugdtheaterschooltij.nl

Westerpark – 8 t/m 12 jaar
Lesdag: woensdag
Aanmelden: info@ajts.nl
 98  Cliffordstraat 38

 020 489 6290
 ajts.nl

IJburg – 4 t/m 14 jaar
Lesdagen: woensdag, donderdag, 
zaterdag
Aanmelden: 
info@jeugdtheaterschooltij.nl
 99  Ed Pelsterpark 8

 020 416 0701
 jeugdtheaterschooltij.nl

Zuidoost – 2 t/m 14 jaar
Lesdagen: maandag t/m zaterdag
Aanmelden: info@jtszo.nl
 100  JTSZO in het Bijlmer Parktheater,
Anton de Komplein 240

 020 400 0771 | 06 2013 6915
 jtszo.nl

Zeeburgereiland – 8 t/m 12 jaar
Lesdagen: woensdag, donderdag, 
zaterdag
Aanmelden: 
info@jeugdtheaterschooltij.nl
 101  MKC Zeeburgereiland

 020 416 0701
 jeugdtheaterschooltij.nl

De Pijp – 12 t/m 14 jaar
Lesdag: donderdag
Aanmelden: info@ajts.nl
 102  Van Ostadestraat 103

 ajts.nl

Nieuw / West – 8 t/m 14 jaar
Lesdag: dinsdagavond Stage Fight Club
Aanmelden: info@ajts.nl
 103  De Vlugt, Burgemeester de 
Vlugtlaan 125

 ajts.nl

mailto:info%40datschool.nl?subject=info%40datschool.nl
https://datschool.nl
mailto:info%40ajts.nl?subject=info%40ajts.nl
https://ajts.nl
mailto:info%40jeugdtheaterschooltij.nl?subject=info%40jeugdtheaterschooltij.nl
https://jeugdtheaterschooltij.nl
mailto:info%40ajts.nl?subject=info%40ajts.nl
https://ajts.nl
mailto:info%40jeugdtheaterschooltij.nl?subject=info%40jeugdtheaterschooltij.nl
https://jeugdtheaterschooltij.nl
mailto:info%40jtszo.nl?subject=info%40jtszo.nl
https://jtszo.nl
mailto:info%40jeugdtheaterschooltij.nl?subject=info%40jeugdtheaterschooltij.nl
https://jeugdtheaterschooltij.nl
mailto:info%40ajts.nl?subject=info%40ajts.nl
https://ajts.nl
https://ajts.nl
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Toneel en theater

Toneelspelen
Parkwest

4 t/m 14 jaar Onze theaterles is een 
ontdekkingstocht. Alles komt samen: 
spel plezier, eigen verhalen, samen
werken, fantasie en wat er allemaal kan 
op een podium. Je wordt ingedeeld 
op basis van je leeftijd, spel ervaring, 
motivatie en wensen.
Stadspas: € 5, per cursus
Normaal: € 125, 
17 september t/m 10 december 2022 
Lesdag: zaterdag
Aanmelden:  
info@amsterdamparkwest.nl
 104  Kempenaerstudio – 
De Kempenaerstraat 11B 

 06 3886 3687 
 amsterdamparkwest.nl

Als VIP naar het theater
Theater De Krakeling

2 t/m 14 jaar Theater De Krakeling 
is hét kindvriendelijke theater waar 
kinderen en ouders kunnen genieten 
van top theater voorstellingen. Theater 
is niet alleen superleuk maar ook goed 
voor je fantasie, creativiteit en inlevings
vermogen. Laat je behandelen als 
Very Important Person (VIP).
Stadspas: € 10, voor een  
TheaterVIPbehandeling: 3 theater
voorstellingen voor 2 personen 
(kind en 1 ouder) en een goodiebag.
Normaal: € 84,
September 2022 t/m augustus 2023
Aanmelden: krakeling.nl
 105  Pazzanistraat 15 (Westerpark)

 020 624 5123

© Roos Trommelen

mailto:info%40amsterdamparkwest.nl?subject=info%40amsterdamparkwest.nl
https://amsterdamparkwest.nl
https://krakeling.nl
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Ga jĳ  leuke dingen doen 
uit de Kidsgids en heb je 
geld nodig voor:

Sportschoenen, danskleding, sportspullen?

Of heb je spullen nodig voor school?

Een fi ets of OV-

chipkaart om er 

naar toe te reizen?

Alleen met 

scholierenvergoeding

amsterdam.nl/kindtegoed
amsterdam.nl/pakjekans

Je kunt op 2 manieren spullen kopen:

1. Via kindtegoed op je Stadspas. Afhankelij k van je leeftij d, 
heb je tussen de € 25 en € 200,- aan kindtegoed op je 
Stadspas staan waar je samen met je ouders spullen mee 
kan kopen. Kij k voor meer informatie op 
amsterdam.nl/kindtegoed.

2. Via de scholierenvergoeding. Heb je nog geen 
scholierenvergoeding? Vraag het dan aan op amsterdam.
nl/pakjekans. Koop vervolgens de spullen die je 
nodig hebt en vraag het geld terug op 
amsterdam.nl/declarerenScholierenvergoeding.
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Theater / musical
Aslan Muziekcentrum

6 t/m 14 jaar Vind jij toneelspelen ook 
zo leuk? En heb je altijd al eens alles 
willen spelen wat je maar wilt? Koning, 
koningin of je grootste idool? Dan 
kan dat nu! Bij de theatercursussen en 
musical cursussen van Aslan Muziek cen
trum maak je op een speelse en muzikale 
manier kennis met toneel spelen.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 110,
September 2022 t/m juni 2023
Aanmelden: aslanmuziek.nl
 106  Corantijnstraat 9

 020 612 4446

Theaterlessen
Zone1380

6 t/m 14 jaar Theaterschool Zone1380 
is dé (jeugd)theaterschool voor 
kinderen uit Weesp en omgeving! Ben 
jij een acteur/ actrice in de dop, of ken 
je alle maal goede grappen uit je hoofd? 
Dan is Zone1380 de plek waar je moet 
zijn. Op deze (jeugd)theaterschool is 
spel plezier, creativiteit, samenwerken, 
zelf vertrouwen en eigenheid erg 
belang rijk. Kom jij schitteren in een van 
onze voorstellingen?
Stadspas: € 15, voor 15 lessen
Normaal: € 150,
29 augustus 2022 t/m 
23 december 2022 van  
maandag t/m donderdag
Aanmelden: info@zone1380.nl
 107  Achtergracht 13, Weesp

 06 1605 9435
 zone1380.nl

https://aslanmuziek.nl
mailto:info%40zone1380.nl?subject=info%40zone1380.nl
https://zone1380.nl
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Ga jĳ  leuke dingen doen 
uit de Kidsgids en heb je 
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Sportschoenen, danskleding, sportspullen?
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Je kunt op 2 manieren spullen kopen:

1. Via kindtegoed op je Stadspas. Afhankelij k van je leeftij d, 
heb je tussen de € 25 en € 200,- aan kindtegoed op je 
Stadspas staan waar je samen met je ouders spullen mee 
kan kopen. Kij k voor meer informatie op 
amsterdam.nl/kindtegoed.

2. Via de scholierenvergoeding. Heb je nog geen 
scholierenvergoeding? Vraag het dan aan op amsterdam.
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amsterdam.nl/declarerenScholierenvergoeding.
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Baby’s en 
kleintjes
Samen de  
wereld  
ontdekken

Scan de code of ga naar 

kaart.amsterdam.nl/kidsgids 

om te zien waar jouw 

favoriete activiteiten zijn!

Oost Peuter en kleuterdans 69
Nieuw-West Muziek en dans voor baby’s, peuters & kleuters 71
 Dansen met papa of mama 71
 Wennen aan water 75
Noord Dansles 74
 Muziekles 74
Oost Zwemmen met papa of mama 72
West Muziek en dans voor baby’s, peuters & kleuters 71
Zuid Wetenschap voor kleintjes 70
 Leer je baby kennen 74
 Gymmen, dansen en muziek 75
Zuidoost Kleintjes maken muziek 70
 Samen zwemmen 72
Verschillende Huilen, troosten en slapen 69
locaties

https://kaart.amsterdam.nl/kidsgids
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Baby’s en kleintjes

Huilen, troosten en slapen
Rondom de Geboorte

0-4 maanden Als kersverse ouders 
leer je in 5 stappen je baby troosten. 
Je leert je baby wennen aan het leven 
buiten de buik. Je baby gaat beter 
slapen en jij voelt je uitgerust en 
ontspannen. Je kan ook meedoen als 
je zwanger bent.
Stadspas: € 5, (inclusief digitaal boekje 
en filmmateriaal)
Normaal: € 25,
Aanmelden: rondomdegeboorte.nl
Diverse locaties

 020 581 4084

Peuter- en kleuterdans
De Kids van Amsterdam Oost

Ook de allerkleinsten kunnen bij ons 
terecht voor beweging en ontwikkeling. 
Doe mee met peuter kleuterdans voor 
kids van 2 t/m 4 jaar en 4 t/m 6 jaar. 
Samen, dansen, bewegen en ontdekken 
op de zaterdagochtend. We werken 
aan een leuk dansstuk en geven een 
eindpresentatie, waarin de kinderen 
kunnen schitteren.
Stadspas: € 5, per kwartaal
Normaal: € 75,
September 2022 t/m juni 2023
op zaterdag om 10.00 uur en 11.00 uur
Aanmelden: info@dekids.net 
 108  Zeeburgerdijk 1921

 dekids.net

© Roos Trommelen

https://rondomdegeboorte.nl
mailto:info%40dekids.net?subject=info%40dekids.net
https://dekids.net
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Kleintjes maken muziek
Music Lab 

2 t/m 4 jaar De meeste kinderen zijn 
dol op muziek. Als ouder kun je dit 
stimu leren door samen met jouw kind 
muziek te maken. DGAI Music School 
geeft muzieklessen voor jonge kinderen 
en hun ouder(s). Wij leren jullie samen 
muziek te maken met verschillende 
instru menten. Het samen spelen ver
sterkt de onderlinge band en het draagt 
bij aan de ontwikkeling van je kind.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 150,
September 2022 t/m juli 2023
Aanmelden: dgaimusicschool.nl
 109  Heesterveld 35 C

 06 4858 3320

Wetenschap voor kleintjes
Mini Professors

2 t/m 7 jaar Laat je kind kennismaken 
met de wondere wereld van de weten
schap! Elke les is anders en heeft 
span nende thema’s: van dino’s tot 
de ruimte, en van insecten tot aard
bevingen. Mini Professors krijgen een 
labuniform aan en leren weten schap
pelijk experimenteren. Samen met hun 
ouders gaan ze zelf aan de slag. En ja, 
daarbij kan je soms vies worden!
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 135, 
Kijk voor de openingsdagen en tijden 
op miniprofessors.nl/amsterdam
Aanmelden:  
miniprofessors.nl/amsterdam  
vul de kortingscode STADSPAS in
 110  Trompenburgstraat 8a

 06 4181 1260

© JNP Photography

https://dgaimusicschool.nl
https://www.miniprofessors.nl/amsterdam/
https://www.miniprofessors.nl/amsterdam/
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Baby’s en kleintjes

Muziek en dans voor  
baby’s, peuters & kleuters
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. We gaan zingen, dansen, 
spelen, bewegen en ontdekken.
Stadspas: € 10, voor 10 lessen
Normaal: € 110,
Oktober 2022 t/m juni 2023 
Lesdag en lestijd afhankelijk van leeftijd 
en aantal aanmeldingen.
Aanmelden: aslanmuziek.nl
 111  Corantijnstraat 9
 112  Louis Bouwmeesterstraat 214

 020 612 4446

Dansen met papa of mama
Meervaart Jong

2 t/m 3 jaar Samen dansen met je 
kind van 2 of 3 jaar, leuk toch? Zo 
kan jouw kind op een speelse manier 
kennismaken met dans. De docent laat 
de kinderen hun fantasie volgen. En als 
ouder volg je je kind.
Stadspas: € 5, voor 12 lessen
Normaal: € 100,
September 2022 t/m januari 2023
Aanmelden: meervaart.nl/jong
 113  Talentenhuis, Meer en Vaart 290

 020 410 7488

https://aslanmuziek.nl
https://meervaart.nl/jong


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!

Zwemmen met  
papa of mama
Sportfondsenbad Amsterdam-Oost

0 t/m 2 jaar Bouw een band op met 
je kind in het zwembad. Laat je kind 
wennen aan zwemwater zodat je kind 
leert dat het niet eng is, maar leuk! Het 
zal niet lang duren voordat je kind zich 
als een vis in het water voelt.
Stadspas: € 5, per 6badenkaart 
inclusief een gratis magneetkaart
Normaal: € 40,
September 2022 t/m 31 augustus 2023 
dinsdag en donderdag van
09.30 – 10.00 uur
Aanmelden: 
sportfondsenbadamsterdamoost.nl
 114  Land van Cocagneplein 44

 020 665 0811

Samen zwemmen
Optisport Bijlmer Sportcentrum

0 t/m 4 jaar Tijdens de Liz & Wes 
Spetter les leert je kleintje op een leuke 
manier wat er allemaal kan in het zwem
water. Zo raakt je kind vertrouwd met 
water. Daar hebben jullie je hele leven 
nog plezier van.
Stadspas: € 5, voor een 12badenkaart 
en € 4, extra voor de magneetkaart
Normaal: € 85,
1 september 2022 t/m augustus 2023
Kijk voor de dagen en tijden op de 
website.
Aanmelden:  
optisport.nl/bijlmersportcentrum
 115  Anton de Komplein 157

 020 697 3220

https://sportfondsenbadamsterdamoost.nl
https://optisport.nl/bijlmersportcentrum


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!
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Dansles
Muziekschool Amsterdam Noord

2 en 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!
Stadspas: € 5, per cursus van 10 lessen
Normaal: € 80,50
Neem contact op voor de startdata.
Aanmelden: muziekschoolnoord.nl
 116  Alkmaarstraat 10

 020 636 8654

Leer je baby kennen
Baby Sensory

0 t/m 15 maanden In het eerste levens
jaar 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,
Cursusdagen en tijden staan op onze 
website. Je kan alleen starten bij
aanvang van een blok.
Aanmelden:  
babysensory.nl/bsamsterdam1  
vul als kortingscode STADSPAS in
 117  Trompenburgstraat 8A

 06 4181 1260

Muziekles
Muziekschool Amsterdam Noord

1,5 t/m 5 jaar Met ‘mijn eerste muziek
les’ gaat je kind op ontdekkings reis 
in de wereld van muziek. Kinderen 
ontdekken hier samen het plezier van 
muziek maken.
Stadspas: € 5, per cursus van 10 lessen
Normaal: € 80,50
Neem contact op voor de startdata.
Aanmelden: muziekschoolnoord.nl
 118  Alkmaarstraat 10

 020 636 8654

https://muziekschoolnoord.nl
https://www.babysensory.nl/bsamsterdam1
https://muziekschoolnoord.nl
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Wennen aan water
Sloterparkbad

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 het geld terug als 
je het bandje inlevert.
Stadspas: € 5, per 12badenkaart en 
€ 10, borg
Normaal: € 76,
Kijk voor de dagen en tijden op 
optisport.nl/sloterparkbad
 119  President Allendelaan 3

 020 506 3506

Gymmen, dansen en muziek
Toddler Sense

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 en elkaar.
Stadspas: € 10, voor een cursus  
van 10 lessen
Normaal: € 135,
Kijk voor de dagen en tijden op 
toddlersense.co.nl/tsamsterdam1
Aanmelden:  
toddlersense.co.nl/tsamsterdam1  
vul de kortingscode STADSPAS in
 120  Trompenburgstraat 8A

 06 4181 1260

https://optisport.nl/Sloterparkbad
https://toddlersense.co.nl/tsamsterdam1
https://toddlersense.co.nl/tsamsterdam1
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Zo vaak 
als je wilt!
Deze acties mag je 
elke dag doen
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 Joods Museum junior & Joods Museum 84
 Museum Van Loon 87
Nieuw-West Sloterparkbad 78
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Zuid De Mirandabad 77
 Zuiderbad 78
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 Lekker spelen 87

Scan de code of ga naar 

kaart.amsterdam.nl/kidsgids 

om te zien waar jouw 

favoriete activiteiten zijn!

https://kaart.amsterdam.nl/kidsgids
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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. Kom spelen 
met je vrienden of sportief baantjes 
trekken. Kijk op de website of je moet 
reserveren en voor de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,95
September 2022 t/m augustus 2023
 121  De Mirandalaan 9

 020 252 4444
 amsterdam.nl/demirandabad

Noorderparkbad

3 t/m 14 jaar 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, en spetteren in het 
waterspraypark of in de pierenbadjes. 
Kijk op de website of je moet reserveren 
en voor de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
September 2022 t/m augustus 2023
 122  Sneeuwbalweg 5

 020 435 2120
 amsterdam.nl/noorderparkbad

https://amsterdam.nl/demirandabad
https://amsterdam.nl/noorderparkbad
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SportPlaza Mercator

3 t/m 14 jaar Wedstrijdje water
trappelen, onderwaterhandstand of 
gewoon heerlijk zwemmen? Van mei 
tot en met augustus geniet je ook van 
ons buitenbad en de ligweide. Kinderen 
zonder zwemdiploma zijn welkom 
met een volwassene en dragen zwem
vleugels. Ben je onder de 14 jaar en 
kom je zonder begeleiding zwemmen? 
Dan is een identiteitsbewijs verplicht. 
Kijk op de website of je moet reserveren 
en voor de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 6,90
September 2022 t/m augustus 2023
 123  Jan van Galenstraat 315

 020 618 8911
 sportplazamercator.nl

Flevoparkbad

3 t/m 14 jaar Kom ook genieten in het 
Flevoparkbad buitenzwembad! Er is 
een 50meterbad 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. Kijk op de 
website of je moet reserveren en voor 
de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
September 2022 t/m augustus 2023
 124  Insulindeweg 1002

 020 692 5030
 amsterdam.nl/flevoparkbad

Sloterparkbad

3 t/m 14 jaar Ga jij van de 55 meter 
lange glijbaan, zwemmen in de 
stroomversnelling, of lekken relaxen in 
het bubbelbad? In het zomerseizoen 
kun je bij goed weer in het buitenbad 
zwemmen. In de schoolvakanties is 
het zwembad extra vaak open. Vrij
zwemmen kan op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. Kijk op de website 
of je moet reserveren en voor de 
openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
September 2022 t/m augustus 2023
 125  President Allendelaan 3

 020 506 3506
 optisport.nl/Sloterparkbad

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. Kijk op de website of je moet
reserveren en voor de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
September 2022 t/m augustus 2023
 126  Hobbemastraat 26

 020 252 1390
 sport@amsterdam.nl

https://sportplazamercator.nl
http://amsterdam.nl/flevoparkbad
https://optisport.nl/Sloterparkbad
https://sport@amsterdam.nl
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Brediusbad

3 t/m 14 jaar Kom lekker buiten 
zwemmen en spelen. Er is een groot 
bad (33 meter bij 25 meter) maar ook 
een leuk ondiep bad voor kleinere 
kinderen en een peuterbad met spuit
fontein.Kijk op de website of je moet 
reserveren en voor de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
 127  Spaarndammerdijk 306

 020 684 6984
 amsterdam.nl/brediusbad

Marnixbad

3 t/m 14 jaar Lekker spelen, oefe
ningen 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 vrij zwemmen is iedereen 
welkom. Uitzonderingen staan op de 
website en in de Marnixapp. Kijk op de 
website of je moet reserveren en voor 
de openings tijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
September 2022 t/m augustus 2023
 128  Marnixplein 1

 020 524 6000
 hetmarnix.nl

https://amsterdam.nl/brediusbad
https://hetmarnix.nl
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Optisport Bijlmer
Sportcentrum

3 t/m 14 jaar Laat zien hoe goed je 
de borstcrawl of schoolslag kan in het 
25meter wedstrijdbad. Maak een 
flinke plons of duik van de duikplank. 
Speel en spetter op de waterglijbaan, 
in de stroomversnelling, of relax in 
het bubbelbad. Kortom: voor veel 
waterplezier ga je naar dit superleuke 
zwembad! Kijk op de website of je moet 
reserveren en voor de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
September 2022 t/m augustus 2023
 129  Anton de Komplein 157

 020 697 3220
 optisport.nl

Sportfondsenbad
Amsterdam Oost

3 t/m 14 jaar Heerlijk spelen, spetteren 
en stoeien in het zwembad. Of kom jij je 
borstcrawl of schoolslag oefenen? Kijk 
op de website of je moet reserveren en 
voor de openingstijden.
Stadspas: € 1, per keer
Normaal: € 5,55
September 2022 t/m augustus 2023
 130  Land van Cocagneplein 44

 020 665 0811
 sportfondsenbadamsterdamoost.nl

Van Gogh Museum

Alle leeftijden Vincent van Gogh is 
een wereldberoemde kunstenaar. 
Ontdek alles over Vincent én zijn kunst
werken zoals De aardappeleters of 
Zonnebloemen. Haal de gratis speur
tocht bij de informatiebalie. 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,  
vanaf 7 oktober 2022 € 20,
 131  Museumplein 6

 020 570 5200
 vangoghmuseum.nl

Museum Weesp

Alle leeftijden Museum Weesp heeft 
heel veel topstukken en ieder topstuk 
heeft zijn eigen verhaal. Maak jij de 
levens grote topstukkenpuzzel en speur 
je mee naar de antwoorden? De oplos
sing gevonden? Lever het ant woord in 
bij de balie en je ontvangt iets leuks!
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen 6 tot 18 jaar € 3, 
volwassenen € 5,
 132  Nieuwstraat 41, Weesp

 029 449 1245
 museumweesp.nl

https://optisport.nl
https://sportfondsenbadamsterdamoost.nl
https://vangoghmuseum.nl
https://museumweesp.nl
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Cobra museum voor 
moderne kunst

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. Heb jij na een bezoek 
aan de tentoon stelling helemaal zin 
gekregen om zelf creatief aan de slag 
te gaan? Op zondagen liggen papier en 
tekenmateriaal voor je klaar in Atelier 
CoBrA.
Stadspas: gratis
Normaal: t/m 5 jaar gratis / 
6 t/m 18 jaar € 9,50 / volwassenen € 15,
Elke zondag van 11.00 – 16.00 uur
Atelier CoBrA
 133  Sandbergplein 1, Amstelveen

 020 547 5050
 cobramuseum.nl

Rijksmuseum

Alle leeftijden Een kasteelachtig 
gebouw met 8000 schatten. Er is 
zoveel om te ontdekken en beleven. 
Fonkelende juwelen, stoere ridders en 
deftige portretten. En, als er toch bent, 
mag je de Nachtwacht ook niet missen! 
Komen jullie samen ontdekken?
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen t/m 18 jaar gratis
Vanaf 19 jaar € 20,
 134  Museumstraat 1

 020 674 7000
 rijksmuseum.nl/families

NEMO Science Museum

Alle leeftijden Wil je zelf ontdekken 
hoe wetenschap en technologie alle
daagse dingen bijzonder maken? 
Onder zoek 5 verdiepingen vol 
experimenten, demonstraties en work
shops. Ga aan de slag en vind uit hoe 
bruggen werken, hoe we water drink
baar maken en hoe bliksem ontstaat. 
Na een bezoek aan NEMO is een 
knetterende trui of een regenboog 
nooit meer hetzelfde.
Stadspas: gratis
Normaal: € 17,50
 135  Oosterdok 2

 020 531 3233
 nemosciencemuseum.nl

Verzetsmuseum junior

Vanaf 9 jaar (adviesleeftijd) Beleef het 
Nederland van tijdens de oorlog. Leef 
mee met de waargebeurde verhalen 
van vier verschillende kinderen: Eva, 
Jan, Nelly en Henk. Vlieg in de cockpit 
van een vliegtuig naar Neder lands
Indië, Suriname of de Neder landse 
Antillen. Speel een spel over propa
ganda van de nazi’s, ontdek geheime 
berichten van het verzet, raad de valse 
persoons  bewijzen of duik onder.
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen 7 t/m 17 jaar € 7, 
volwassenen € 13,
 136  Plantage Kerklaan 61

 020 620 2535
 verzetsmuseum.org

https://cobra-museum.nl
https://rijksmuseum.nl/families
https://nemosciencemuseum.nl
https://verzetsmuseum.org
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Het Scheepvaartmuseum

Alle leeftijden Klim aan boord van het 
VOCschip ‘Amsterdam’, waar je kunt 
ervaren hoe het vroeger was. Hijs de 
lading, kruip door het ruim, schiet het 
kanon af. In het museum kun je ook 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 € 8,50 
volwassenen € 17,50
 137  Kattenburgerplein 1

 020 523 2222
 hetscheepvaartmuseum.nl

Stedelijk Museum 
Amsterdam

Kinderactiviteiten vanaf 6 jaar  
Picasso en Matisse. Deze namen ken je 
misschien, maar heb je hun schilderijen 
in het echt gezien? Ga via de WhatsApp 
Speur  tocht op zoek naar de dansende 
vrouw en de blauwe vogel. Maak 
geluiden bij de beesten van Karel 
Appel. En er is nog veel meer te doen: 
verven, speuren, leren, creëren, een 
familielab en een audiotour.
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen t/m 18 jaar gratis
 138  Museumplein 10

 020 573 2911
 stedelijk.nl/families

Moco Museum

Alle leeftijden Kom gezellig met de 
kinderen een bezoek brengen aan het 
Moco Museum. Nou vinden tieners het 
woord museum al gauw saai klinken, 
maar niets is minder waar in het Moco 
Museum. Hier zie je hedendaagse kunst 
van onder andere street art kunstenaar 
Banksy en de ‘digital immersive art’ 
tentoonstelling van Studio Irma, een 
must see!
Stadspas: gratis
Normaal: kinderen t/m 10 jaar gratis
vanaf 10 jaar € 16,50
 139  Honthorststraat 20

 020 370 1997
 mocomuseum.com

Joods Museum junior & 
Joods Museum

Alle leeftijden, kinderactiviteiten voor 
6 t/m 12 jaar Binnen de muren van het 
Joods Museum vind je ook het Joods 
Museum junior. Hier kunnen kinderen 
zich onderdompelen in de Joodse 
cultuur. Het museum is ingericht als het 
huis van een Joodse familie. Het leuke is 
dat je álles mag aanraken. Je kan kleren 
passen, Hebreeuwse letters leren, 
broodjes bakken in de koosjere keuken 
of samen muziek maken.
Stadspas: gratis
Normaal: 6 t/m 12 jaar € 4,25 
13 t/m 17 jaar € 8,50 
volwassenen € 17,
 140  Nieuwe Amstelstraat 1

 020 531 0310
 jck.nl

https://hetscheepvaartmuseum.nl
https://stedelijk.nl/families
http://mocomuseum.com/
https://jck.nl


85

Zo vaak als je wilt!

© Ernst van Deursen



86



87

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 
zonne schijn. Ballorig is een geweldige 
binnen speeltuin voor groot en klein. 
De trampolines staan op je te wachten. 
En je ouder of verzorger mag lekker 
mee spe len, of kan koffie drinken met 
gratis wifi. Kom je gauw eens lekker 
ballorig zijn?
Stadspas: € 3, per keer
Normaal: € 9, (Arena) /€ 8,50 
(Gaasperplas)
September 2022 t/m augustus 2023
Kijk op de website of je moet reserveren 
en voor de openingstijden.
 141  Ballorig Arena,  
Arena boulevard 240

 020 365 1100
 142  Ballorig Gaasperplas, 
Valburgdreef 1001

 020 400 0101
 ballorig.nl

Don Bosco speeltuin
Weesp

Alle leeftijden Hou je van klimmen 
in het klimpark, springen op het 
springkussen, glijden van de glijbaan, 
scheppen in het zand? Kom dan lekker 
spelen bij speeltuin Don Bosco.
Stadspas: gratis
Normaal: lidmaatschap vanaf € 22,
 143  Gravelandseweg 3d, Weesp

 speeltuindonbosco.nl

Museum Van Loon

Alle leeftijden, adviesleeftijd vanaf 
6 jaar Ooit woonde de welgestelde 
familie Van Loon in dit grachtenpand. 
Zo ook de kinderen Daisy en Henk. Zij 
woonden er in de 19de eeuw met hun 
ouders. Nu is het een museum. Vraag bij 
de kassa om de gratis Kindergids. Met 
dit boekje nemen Daisy en Henk je mee 
naar alle geheime plekjes in hun huis!
Stadspas: gratis
Normaal: t/m 5 jaar gratis 
6 t/m 18 jaar € 6,50
volwassenen € 12,50
 144  Keizersgracht 672

 020 624 5255
 museumvanloon.nl

https://www.ballorig.nl/
https://speeltuindonbosco.nl
https://museumvanloon.nl
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activiteiten!
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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  
(ma t/m vrij 08.30 – 17.00 uur)
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