
“Waarom kinderen!? Omdat 
ze heerlijk zichzelf zijn! Ze zijn 
eerlijk en ik kan érg met ze la-
chen.” Van 28 februari tot en  
met 6 maart speelt Mariska 
Simon (36) uit Den Haag in 
de voorstelling ‘Peuterpa-
rade’. Als waternimf ‘Ella’ zal 
ze de kinderen begeleiden 
door een heuse ‘onderwater-
wereld’. De Peuterparade is 
in zes theaters te zien van 28 
februari tot en met 6 maart. 

Simone Bergmann
Den Haag 

Mariska zingt, acteert en 
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schrijft liedjes. Ze is het ‘jeugd-
theater’ niet geheel toevallig 
ingerold. “Vroeger organiseer-
de ik al de verjaardagsfeestjes 
van mijn jongere zusje. Nu 
speel ik op verjaardagen nog 
steeds liever verstoppertje, of 
een ander spelletje, met de 
kinderen.” Mariska heeft zelf 
een dochter van vijf. “Ze heet 
ook Ella, ik ben naar háár 
vernoemd in het stuk.” Ze 
glimlacht. “Toen Ella nog een 
baby was, droeg ik haar in mijn 
draagdoek terwijl ik in het de-
cor lampen stond in te draaien. 
Ze is in het theater opgegroeid. 
Al zei ze toen ze kleiner was na 
afl oop nog weleens: ‘Ben jij nu 

wel weer écht mijn mama?’. 
Nu helpt ze zelfs met van al-
les mee, zoals het schilderen 
van het decor.” Met kinderen 
werken, betekent voortdu-
rend hun aandacht prikkelen. 
“Soms kan het lastig zijn om 
orde te houden. Dan probeer 
ik ze allemaal weer af te leiden 
door iets onverwachts te doen. 
Zoals ineens met een van hen 
te gaan smoezen alsof we een 
geheimpje hebben.” Het ma-
ken van goede kinderliedjes zit 
‘m in het ‘kleine’. “Ze moeten 
origineel zijn, maar niet te 
ingewikkeld. Heb je bijvoor-
beeld een simpel refrein als 
‘in een bootje’, dan kun je dat 

steeds op een creatieve manier 
herhalen. In verschillende 
toonhoogten of klanken.”  
De Peuterparade bestaat uit 
meerdere korte acts, work-
shops en voorstellingen, zoals 
de Zandtovenaar, Maestro 
Magnifi co en Waternimf Ella. 
Mariska: “Er zit veel interac-
tie in het stuk. Er is ook een 
‘theaterspeeltuin’. Je kunt van 
peuters niet verwachten dat ze 
een uur lang blijven stilzitten!”
Op www.deposthoorn.nl zijn 
kaarten te winnen voor de 
Peuterparade in alle deelne-
mende theaters. Klik op de 
klik en win banner en doe mee 
met de prijsvraag. 

Waternimf op Peuterparade

Waternimf Mariska Simon houdt van het Haagse water.  FOTO: WHM/JOS VAN LEEUWEN

Den Haag Uit

Een festival speciaal voor 
peuters. Van 28 februari t/m 6 
maart strijkt de Peuterparade 
neer in de Haagse theaters en 
bibliotheken. De Peuterparade 
bestaat uit verschillende korte 
acts, workshops en voorstel-
lingen. Ook is er de theater-
speeltuin. Het festival is voor 
peuters van twee tot vier jaar 
en hun (groot)ouders en/of 
begeleiders. Entree 5 euro. 
De opening is bij Theater 

Diligentia.
Maandag 28 februari 
Theater Diligentia, dinsdag 
1 maart Theater De Re-
gentes, woensdag 2 maart 
Theater Dakota (Escamp), 
donderdag 3 maart Theater 
Pierrot, vrijdag 4 maart 
Culturalis Theater en 
zondag 6 maart Diamant 
Theater. Informatie: www.
peuterparade.nl. Reserve-
ren via de theaters.  

Peuterparade in bieb 
en zes Haagse theaters

Den Haag 
Verschillende Haagse musea 
zetten tijdens de voorjaarsva-
kantie de deuren open voor 
kinderen. In de volgende mu-
sea zijn kinderactiviteiten.
In Muzee Scheveningen 
kunnen kinderen van vier t/m 
veertien jaar van alles ontdek-
ken over de Noordzee. Na de 
ontdekkingstocht kunnen ze 
een schelpendoosje maken en 
versieren met hun favoriete 
zeedier. Ook is er een speur-
tocht. De workshops zijn op 1 
maart en 3 maart om 10.30 en 
13.00 uur. Entree: 6,50 euro 
(incl. museum). Reserveren: 
tel. 070-3500830. Adres: Nep-
tunesstraat 90-92.
In het Museon kunnen crea-
tieve kinderen dagelijks vanaf 
12.30 uur een vuurtoren of 
praatstok knutselen. Entree: 
4 euro (excl. museum). Op 
zondag 6 maart kunnen jonge 

bezoekers alles te weten 
komen over edelstenen in 
een speciale workshop ‘Slijp 
je eigen edelsteen’. Natuur-
lijk is de hele vakantie de 
tentoonstelling ‘Jouw We-
reld, Mijn Wereld’ te zien. 
Adres: Stadhouderslaan 41.
Het Museum van Commu-
nicatie (Zeestraat 82) ver-
toont 5 maart om 14.00 uur 
een hilarische  familiefi lm. 
Op 2 maart om 14.00 uur 
kunnen kinderen meedoen 
met de workshop Knuffel 
Expeditie, een avontuurlijke 
reis door de tentoonstel-
ling Het Rijk van Heen en 
Weer. Het museum zoekt 
ook reporters. Op 3 maart 
onderzoeken en verslaan 
zij een mysterie in het 
museum. Op 25 februari en 
4 maart ontdekken jonge 
bezoekers wat dromen zijn. 
Info: www.muscom.nl.

Kinderactiviteiten in 
de Haagse musea

Vakantie bij 
stadsboerderij 
Den Haag 
Wie lekker naar buiten wil, 
kan bij de stadsboerderijen 
terecht. Bij Hoeve Bijdorp 
(Loosduinse Hoofdstraat 
1184a) is 23 februari om 
13.30 uur een gratis knut-
selmiddag. Op 23 februari 
2011 tussen 13.30 en 16.00 
uur is het open middag op 
MS De Watervlo. Ligplaats: 
hoek Rijswijkseweg/Goudri-
aankade. Toegang gratis. Bij 
Nijkamphoeve (Escamplaan 
1750) kunnen kinderen op 
24 februari om 13.30 uur 
een handje meehelpen bij het 
knotten van wilgen. Deel-
name is gratis. Van 1 t/m 6 
maart kunnen kinderen van-
af 9.00 uur op de Kakelhof 
(Puccinistraat 215) carna-
valsmaskers maken. Er is ook 
een speurtocht uitgezet. 

Altijd actueel: de weekkrant.nl

Vrijkaarten 
Peuterparade in 
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Actie! 

Rijswijk
Wie op zaterdag 26 en zondag 
27 februari de Pasar Malam 
Rijswijk bezoekt, waant zich 
in een wereld van exotisch 
eten, muziek, dansshows en 
verkoopkramen. Coen Pronk  
leest Indische sprookjes en 
verhalen voor in het petjôh 
(mengtaal). Tea for Texas is 
zaterdag te gast en speelt coun-

try music in de breedste zin 
van het woord. Hawaiian 
Treasure laat Indonesische 
en Polynesische dansen 
zien. Zondag treedt de 
band The Entertainers op. 
Er is een sfeervolle markt 
en volop exotisch eten. 
Aanvang: 12.00 uur. En-
tree: 8 euro. Adres: Expo 
Rijswijk, Volmerlaan 12. 

Sprookjes van Indische 
schrijvers op de Pasar 

Hawaiian Treasure laat exotische dansen zien.  FOTO: PR

Die Fledermaus van Johann Strauss jr. is één van de beroemdste operettes. Niet alleen 
vanwege de liefdesperikelen op het feest van de Russische prins Orlofsky maar vooral 
vanwege de muziek. De walsen en czárdás, de aria’s en duetten zijn allemaal vervat in 
prachtige melodieën en meeslepende dansritmen. Zondag 27 februari, 20.15 uur Konink-
lijke Schouwburg. www.ks.nl FOTO: PR

Moderne Strauss
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