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Festival De Betovering: tien dagen lang de leukste herfstvakantie van Nederland!  
Van 16 t/m 25 oktober op vijftig locaties in Den Haag 

Tijdens de herfstvakantie barst het feest weer los in Den Haag met Festival De Betovering. Kinderen van 2 t/m 
12 jaar kunnen tien dagen lang genieten van al het moois dat dit festival te bieden heeft. Lachen of verrast 
worden bij een toneel- of dansvoorstelling, zelf de uitdaging aangaan en meedoen aan leuke workshops, een 
hele nacht doorbrengen in het museum en nog veel meer!  
De Betovering is hét internationale kunstfestival voor de jeugd in de herfstvakantie in Den Haag en trok vorig 
jaar tijdens de jubileum-editie een recordaantal van ruim 21.000 bezoekers. 

Festivalhart Dream-Express 
Elk jaar bouwen kinderen zelf het festivalhart. Eerdere jaren bestond dit uit huizen, winkeltjes en fantasiedieren. 
Dit jaar maken de kinderen vooral vervoersmiddelen in alle soorten en maten. Een dream-express, stuiterende 
raketten, treinen die onder water kunnen en luchtfietsen. Niet alleen binnen in Theater aan het Spui, maar ook in 
de drive-in-bios in het Filmhuis, buiten op straat en in het Stadhuis waar je meedoet aan Het lukt me vast! (I Think 
I can) van het Australische Terrapin. Je wordt daar inwoner met een heus paspoort en een verhaal van een nieuwe 
wereld tussen de modelspoorbaantreintjes.  

Een greep uit het programma 
Het festival heeft maar liefst 400 nationale en internationale programmaonderdelen in grote zalen, wijktheaters, 
musea en bibliotheken. Veel voorstellingen zijn voor het eerst in Nederland te zien!  
 
In de Koninklijke Schouwburg gaat het Haagse gezelschap NTjong in première met Het schaap Veronica van Annie 
MG Schmidt en Bird & Sheep met Curt Fontin gaat in première met Yakanuko. Ook de Nederlandse gezelschappen 
Nochem & van Luyn (Kaspar H.), Theatergroep Fien (Hoeveel zou de wereld wegen?) en Wie Walvis (Maanzucht) 
vieren hun première tijdens het festival in Den Haag.   
  
Je kunt je ook laten verrassen door buitenlands aanbod. Bijvoorbeeld de Duits/Italiaanse peutervoorstelling Primo 
van Alfredo Zinola & Felipe González, waar het publiek door de zijkanten van een zwembad naar de 
dansvoorstelling in het water kijkt. Ook zijn er de peutervoorstellingen Kriebeltje (Gribouille) van Lili DeSaStres 
(FR) en Veel te veel pinguïns van Frozen Charlotte (UK). Het festival opent op vrijdag 16 oktober met de rauwe 
dansvoorstelling De komst van de Tijger (Tigertale) van het Engelse Barrowland Ballet. 

Zin om zelf aan de slag te gaan? Doe mee met een van de workshops. Zo is er urban en Indiase dans, ontdek je bij 
het Nederlands Dans Theater hoe een danser daar leeft, maak je je eigen soundtrack, ontwerp je mode in 
Panorama Mesdag, ga je blind wereldgerechten proeven en maken in het Humanity House of schilder je iets moois 
in het Mauritshuis en Gemeentemuseum. Bij Theaterschool Rabarber leer je hoe het is om een toneelstuk te 
schrijven. 

Over De Betovering  
De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in zo’n 50 
culturele instellingen in en rond Den Haag. Dit festival vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt tien dagen. 
Het festivalprogramma bestaat uit voorstellingen en workshops en wordt bezocht door kinderen (& hun ouders) van 
binnen en buiten de stad.  

Kijk op www.debetovering.nl voor het complete programma (vanaf half september online), reserveringen en 
toegangsprijzen. De meeste voorstellingen en workshops kosten €6,00.  

Festival De Betovering  
Voor: iedereen van 2 t/m 12 jaar  
Waar: in zo’n 50 culturele instellingen in en rond Den Haag 
Wanneer: vrijdag 16 t/m zondag 25 oktober 2015 (herfstvakantie) 
Programma/reserveren: vanaf half september via www.debetovering.nl 
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