
Tante Tulp
Tante Tulp gaat op reis! In haar 
prachtige bloementuintje komt 
ze verschillende mensen tegen. 
Kom jij kijken, luisteren en vrolijk 
meedoen? 
Voor kinderen van 0 t/m 5 jaar.

Brief voor de Koning
Yuri moet van z’n moeder naar 
de bibliotheek. Hij leest in het 
boek ‘De brief voor de Koning’. 
Plotseling springen uit de 
bladzijden ridders, kastelen, 
jonkvrouwen, gemene spionnen 
en raadselachtige kluizenaars. 
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Theater beleven
‘s Ochtends kan je leuke voorstellingen 
bezoeken met je (klein)kinderen.

Van 
11:00 
tot 
12:00 
uur

Van 
11:00 
tot 
11:30 
uur

Van
12:00 
tot 
14:30
uur

Start
om 
12:00 
of
start
om 
13:30 
uur

Kindermuziektuin
Beleef muziek door lekker buiten 
allerlei instrumenten te bespelen. Op 
het cultuurplein bij de schoorsteen. 
Bij slecht weer is er geen muziektuin.

Schminken
Laat je omtoveren tot je idool.

Start
om
12:00

Maak muziek
Zelf Instrumenten proberen, met zijn 
allen oefenen en als finale met een 
dirigent optreden op het podium. 
Daarnaast zijn er dansers die dansen 
op jouw muziek.
Sluit om 12:00 uur aan bij de eerste 
ronde of om 13:30 uur bij de tweede 
ronde.

Peperkoeken en   
Pannenkoeken 
Peperkoeken en pannenkoeken  
versieren en smullen maar!

De
hele
dag
door

De-Doe-je-Droom-Ding-Dag
Een feest voor kinderen tot 12 jaar!

En nog veel meer leuks!
KOM KIJKEN & DOE MEE!

Pannenkoeken en peperkoeken 

versieren en opeten!

Tekenen

Muziek

Toneel

Schilderen

Fotograferen

Muziektuin

Schminken

Optreden

Zondag 2 APRIL
11:00 - 15:00 uur
Gratis
WEEFFABRIEK
Molenstraat 23 - Geldrop
Scan / klik voor 
meer informatie

KLIK HIER VOOR DE 
VOORSTELLING(EN)

(VOL = VOL)

De
hele
dag
door

Silent Studio
Gebruik je favoriete instrument en 
leer meespelen met een pophit!

Kleurplaat
Teken je ultieme droom! Een piloot, 
danser, zanger of koning? 
Niets is te gek.

Dansworkshop
Om 12:00 of 13:00 oefenen daarna 
een voorstelling met een orkest!

Jeugdatelier teken/
schilder workshop 
Vrije inloop van 12:00 tot 14:30 uur.

Keramiekworkshop
Vrije inloop van 12:00 tot 14:30 uur.

Fotografie workshop
Leer om 12:30 foto’s maken met een 
mobiele telefoon.

https://www.weeffabriek.nl/evenement/de-doe-je-droom-ding-dag/
https://forms.gle/cutDKDXythhuQ9ML9

