
Vier het nieuwe jaar in het Erasmuspark! Net als vorig jaar staat er een grote tent waarin 
allerlei kinderactiviteiten en familievoorstellingen te beleven zijn.  En op 1 januari is er 
weer het Nieuwjaarsconcert voor iedereen in West. Tijdens het Nieuwjaarsconcert warmt 
Ntjam Rosie de tent op met haar soulfull, jazzy stem. Voorafgaand aan het concert kunnen 
kinderen en gezinnen naar de beroemde Amsterdamse Poppenkast. 

Op Winter WESTwaARTS helpt The Good 
Family gezinnen met hun goede voorne-
mens. Van 1 t/m 5 januari staan zij met hun 
photobooth in de tent waarin bezoekers 
zich kunnen laten fotograferen met een 
nieuwjaarswens. Tijdens het festival geeft 
The Good Family ook inspirerende good 
food workshops om duurzaam etend het 
nieuwe jaar in te gaan. 

Van 2 t/m 5 januari is Winter WESTwaARTS 
elke dag vanaf 13.00 uur open voor vro-
lijke en spannende familievoorstellingen, 
leuke creatieve workshops en lekkere 
warme versnaperingen verzorgd door Ter-
rasmus. Op 5 januari sluiten we Winter 
WESTwaARTS extra feestelijk af met de 
bruiloft van Orso, de ijsbeer!

Alle Winter WESTwaARTS voorstellingen 
en workshops zijn gratis. Kaarten voor de 
voorstellingen zijn een kwartier voor aan-
vang verkrijgbaar bij de informatiebalie in 
de tent. Reserveren is niet mogelijk. Kijk 
ook op www.westwaarts.com voor het ge-
hele programma.  

WOENSDAG 1 JANUARI 2014
13.15 – 14.00 

THEATER  De Amsterdamse Poppenkast 
Legendarisch vermaak met niemand minder dan 
Jan Klaassen, de bekendste poppenkastpop van 
Nederland.
Jan Klaassen is een Amsterdammer van de oude stem-
pel met een hekel aan vieze en kriebelige natuur. Toch 
staat hij met z’n poppenkast opeens midden in het 
Erasmuspark, een winterwonderland van planten en 
dieren. Op zijn vaste plekkie voor het Koninklijk Paleis 
op de Dam weet hij zich al 120 jaar uit lastige situaties 
te redden. Zal hem dat in het Erasmuspark ook lukken? 
Eén ding is zeker, de kinderen zullen alles uit de kast 
moeten halen om hem te helpen! 
Een speciale winter WESTwaARTS-voorstelling voor 
kinderen van 2 tot 120 jaar.

14.15 - 15.15

NIEUWJAARSCONCERT 
Ntjam Rosie en band
Voor iedereen in West! 
Tijdens het Nieuwjaarsconcert warmt Ntjam Rosie 
de tent op met haar soulfull, jazzy stem. Ntjam Ro-
sie, geboren in Kameroen en als kind verhuisd naar  
Nederland, combineert het beste van twee continenten.  
Samen met haar band speelt zij heerlijke tunes; een 
mix van jazz en soul met invloeden van Afrikaanse 
muziek. 

DONDERDAG 2 JANUARI 2014
13.30 - 14.00 & 15.00 - 15.30

THEATER Joes Boonen | Dikkie Dik en de 
Taart (2-5 jaar)
De jarige Dikkie Dik kan de taart op de tafel niet weer-
staan en eet zijn buikje rond. Is er nu nog wel genoeg 
taart voor zijn feestje en zijn vriendjes? ‘Dikkie Dik en 
de taart’ is een kleine, sfeervolle muziekvoorstelling 
voor peuters en hun ouders, waarbij de peuters actief 
betrokken worden bij de voorstelling. Er mag volop 
gezongen en geroepen worden bij nieuwe originele 
liedjes over Dikkie Dik! 

14.00 - 14.45 & 15.30 - 16.15

MUZIEKTHEATER Adrie Gloudemans |  
De Trommel vertelt… (5+)
Zebra eet liever gras dan dat hij zich druk maakt over 
zijn uiterlijk. Maar Giraf wil een lange nek en Olifant 
een ding zodat hij niet meer hoeft te bukken. Ook 
Koedoe, Ooievaar en alle andere dieren hebben hun 
wensen. Er is er maar eentje die kan helpen: Mangala 
die op de Hoge Berg woont. Deze muzikale voorstel-
ling swingt de pan uit. Zet je maar schrap!

13.30 - 16.00 (HELE MIDDAG)

WORKSHOP Het Klei-atelier *
Geen kleifiguur is hetzelfde. Tijdens de workshop van 
het kleiatelier kan iedereen aan de slag met hele zachte 
rivierklei. Een blokje hout, en een spijker vormen de 
‘sokkel’, als vaste basis voor het kleifiguur. Met een stuk 
klei ga je jouw eigen figuur maken. Handen, vingers, 
boetseerspatels en ogen werken hiervoor samen. Op 
de tafels staan vele kleuren verf klaar, water en penselen, 
om de kleifiguren om te toveren van grijs tot goud, zilver 
of een bonte mengeling van kleuren. De materialen zijn 
gelijk; het resultaat telkens anders! Alle kleifiguren gaan 
vol trots mee met haar of zijn kunstenaar!

13.30 - 16.00 (HELE MIDDAG)

WORKSHOP The Good Family | Brookjes 
bakken *
Donderdag maken we heerlijke koekjes van oud brood. 
De meest weggegooide etenswaar van Nederlandse 
huishoudens krijgt een krokant laagje en verdwijnt in 
plaats van in de prullenbak in de monden van velen. 
Het Ministerie van Vitalisering ontwikkelde een recept 
wat op kleine schaal al wereldfaam heeft verworven. 
Suiker, rozijntjes, eieren en havermout doen wonderen. 
En wees gerust, we geven het recept mee voor thuis.

* voor kinderen van alle leeftijden
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Kijk voor het hele programma op www.westwaarts.com of like Podium Mozaïek op

w w w.west wa arts.com

ERASMUSPARK
1 - 5 JANUARI 2014

1 JANUARI 2014 
14.00u Nieuwjaarsconcert voor iedereen in West

met Ntjam Rosie & band



VRIJDAG 3 JANUARI 2014
13.30 – 14.00 & 15.00 – 15.30

MUZIEKTHEATER Julia Heuwekemeijer | 
Op muziekavontuur met de Angsthoutjes 
(2-5 jaar)
Wie gaat er mee op muziekavontuur met de Angst-
Houtjes? De AngstHoutjes zijn vrolijke wezentjes die 
erg van muziek houden. Als ze muziek horen dan wil-
len ze dansen. Ze gaan altijd met me mee als ik ergens 
accordeon ga spelen. Vandaag ook, ze hadden zich 
er op verheugd met jullie te mogen dansen. Maar…..
de AngstHoutjes zijn snel angstig. Toen ik bij Winter 
WESTwaARTS aankwam, schrokken ze zo van al die 
mensen: ze zijn weggerend en hebben zich verstopt. 
Laten we ze gaan zoeken!

14.00 – 14.45 & 15.30 – 16.00

BEWEGINGSTHEATER Monotremata (5+)
Bewegingstheater, schaduwspel, dans en slapstick. 
Dat zijn de woorden die Theatergroep Monotremata 
kenmerken. Vijf jonge dansers en spelers die op ver-
nieuwde wijze hun verhaal vertellen voor jong en oud. 
Theatergroep Monotremata is op winter WESTwaARTS 
te zien met een voorstelling speciaal voor KIDS! Ga 
met ons mee op een fantasievolle reis en beleef een 
beestachtig leuke voorstelling vol schaduwspel, mu-
ziek en dans.

13.30 – 14.30 & 15.00 – 16.00

WORKSHOP The Good Family | Snoepen 
met groenten *
Vrijdag spelen we met groente. Grote verhalen met 
groentes in de hoofdrol resulteren in een animatie-
filmpje dat zelfs de moeilijkste eter gezond doet eten. 
Keet Smakelijk kookboeken voor peuters en kids bre-
ken met lol en fantasie de weerstand tegen groenten 
en bieden inspiratie voor de verhalen van vandaag. 
Met de hulp van Cinemagie maken we stopmotion 
filmpjes die groenten in een heel ander daglicht plaat-
sen.

14.00 – 15.00 & 15.30 – 16.30

WORKSHOP Atelier Habitat | Een vrouwtje 
voor Orso de ijsbeer (5+ met ouders)
Orso voelt zich eenzaam, hij is op zoek naar Orsa. Hij 
tuurt en hij tuurt, maar hij kan haar niet vinden.
Vandaag gaan we samen een grote vrouwtjesbeer 
bouwen van takken, resthout, elastiek en touw. Het 
vrouwtje mag ook aantrekkelijk gemaakt worden met 
lintjes, veertjes en meer moois, ze is nu eenmaal een 
dame! 

* voor kinderen van alle leeftijden

ZATERDAG 4 JANUARI 2014
13.30 – 14.00 & 15.00 – 15.30

THEATER Ton Meijer | Aadje Piraatje (2-6 
jaar)
Samen met de kinderen gaat Ton Meijer met Aadje 
Piraatje en alle andere piraten aan boord. Ze reizen 
terug in de tijd naar de rijke en avontuurlijke geschie-
denis van de Nederlandse scheepvaart. Ton speelt na 
hoe het is om op een schip te wonen. Hoe is het om 
zeeziek te zijn, of je familie te moeten missen tijdens 
een lange reis? En stel je voor dat je niet in slaap valt 
omdat het schip maar niet stil blijft liggen. Maar Piraat 
zijn is ook spannend wanneer je bijvoorbeeld op zoek 
gaat naar een schat! Met andere woorden genoeg 
avontuur! Alle hens aan dek!

14.00-14.45 & 15.30 – 16.00

THEATER Theater Koekla | Vrouw Holle 
(5+)
Als mevrouw van Dalen de trein gemist heeft en al-
leen op het perron achterblijft, komen haar 2 pop-
pen; Yara en Safira tot leven. Ze spelen verstoppertje 
en vallen daarbij in een put en komen zo in de we-
reld van Vrouw Holle terecht, waar ze de wonderlijkste 
avonturen beleven. Een magisch sprookje vol humor 
met mooie poppen, verrassend uitgevoerde decors 
en prachtige muziek.

13.30 – 14.30 & 15.00 – 16.00

WORKSHOP The Good Family | 
Smaaksensaties *
Zaterdag doen we de blinddoek voor en zetten we de 
overige zintuigen aan het werk. Weet jij wat je eet? 
Misschien vind je dat wat je altijd dacht vies te vinden 
wel heel lekker. Met De Groene Garde nemen we je 
mee op een ‘eetdekkingstocht’ die begint bij de wor-
tels van het eten.

14.00 – 15.00 & 15.30 – 16.30

WORKSHOP Atelier Habitat | De gasten 
(3+ met ouders)
Van takken, touw en elastiek maken we konijnen, ek-
sters, mollen, kikkers, eenden, honden, poezen en 
mythische parkwezens. Oogjes erop en ze zijn klaar 
om mee te wandelen in de trouwstoet van Orsa naar 
Orso. De diertjes kunnen een nachtje blijven slapen bij 
Orsa in de tent, maar mogen ook voor de nacht mee 
met hun makers. Alle diertjes krijgen een uitnodiging 
mee voor de berenbruiloft.

14.45 – 15.00 
Truus Lieverdink van Smockwerk veilt de kussens die 
gemaakt zijn in haar Textielwerkplaats in De Baarsjes.

Met verhalenvertellers, poppenspelers, theater, dans, 
good food workshops en afsluitend de Berenbruiloft. 
vanaf 13.00 uur open

ZONDAG 5 JANUARI 2014
13.30 – 14.00 & 15.00 – 15.30

MUZIEK & DANSVOORSTELLING 
Manuela Tessi & Yedo Gibson | Miss Paraplu 
and friends (2-5 jaar)
Wat zit er in de mand? Wat zal de storm brengen? En 
wie verschijnt er uit de tent van Miss Paraplu?
Manuela en Yedo creëren een wereld van beweging, 
geluiden, liedjes, dans en andere verrassingen. Aan 
het eind zullen ze een dans maken waar iedereen aan 
mee mag doen.

14.00 – 14.45 & 15.30 – 16.00

VOORLEESVOORSTELLING 
Inez Groenendal & Roberto Genova | 
Reza en Ami (5+)
In oktober 2013 presenteerde Inez Groenendal haar 
eerste kinderboek ‘Reza en Ami’, waar zij uit zal ver-
tellen met muzikale begeleiding van Roberto Genova! 
Inez komt vertellen over de bijzondere en geheime 
vriendschap tussen het jongetje Reza en zijn piep-
kleine vriendje Ami. 

13.30 – 14.30 & 15.00 – 16.00

WORKSHOP The Good Family | The Pizza 
Club * 
Zondag bakken we een pizza van bijzondere ingre-
diënten. Ambachtslieden die er alles van weten ver-
tellen het verhaal achter de bestanddelen. Bij het 
samenstellen van je eigen droompizza leer je over 
wat je precies eet. Waar komen de lekkerste tomaten 
vandaan? Hoe zorg je dat kruidenplantjes de winter 
overleven? Wat is het verschil tussen biologisch en 
biologisch-dynamisch? Hoe maak je kaas? Die sim-
pele pizza wordt zo een échte eetbeleving.

14.00 – 16.00

WORKSHOP Atelier Habitat |  
De Berenbruiloft  (3+ met ouders) 
Orsa wordt voorbereid om te trouwen met veren, meer 
linten en kralen en steentjes en schelpen en lippenstift 
en sluier. We maken ook versierde draagtakken met 
voer voor de ceremonie, die je daarna ook op je balkon 
of in je tuin mag zetten voor hongerige dierenvriendjes.
16.30 

Als alles klaar is, wandelen we zingend en dansend met 
Orsa naar Orso voor de ceremonie en als iedereen een 
goede beren brul heeft laten horen zijn Orsa en Orso 
getrouwd!

* voor kinderen van alle leeftijden

Orsa de ijsbeer wordt gemaakt door Atelier Habitat en  

kinderen uit West. 

Winter WESTwaARTS is een samenwerking van

                          & 

Kijk voor alle actuele informatie op www.westwaarts.com 

en like ons op facebook


