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Winterse wandeling in de Haagse binnenstad 

Tot en met 31 januari, binnenstad 

 

 

 

Wandel door de sfeervolle binnenstad en geniet van de leuke lichtobjecten in de stad, deze zijn nog 

tot en met 31 januari te bewonderen. De Winterse Wandelroute brengt je ook langs alle Haagse 

highlights in het centrum. Let op: i.v.m. de energiecrisis branden de meeste lichtobjecten alleen 

tussen 16.00 en 23.00 uur. 

Lees meer > 

 

 

 

 



 

Onderzoek onder bezoekers van Den Haag 

Wij zijn benieuwd hoe bezoekers van Den Haag zich online hebben georiënteerd op hun bezoek. Heb 

je 3 minuten de tijd, zou je dan aan dit onderzoek mee willen doen? Het onderzoek is anoniem. 

Alvast bedankt voor je deelname! 

Naar het onderzoek > 

 

Weed 

 

15 januari tot en met 25 juni, Muzee Scheveningen 

Het is de snelst groeiende biomassa op aarde, produceert 50% van onze zuurstof en wordt ook wel 

het gewas van de toekomst genoemd. Zeewier. Iedereen kent het op andere manieren. Als glibberige 

slierten in zee en op het strand. Of dat donkergroene zoutige velletje om de sushi. Maar zeewier is 

echter veel meer dan dat! Bij Muzee Scheveningen ontdek je hoe kunstenaars, designers en 

ondernemers zich lieten inspireren door deze ‘superheld uit zee’. 

Lees meer > 

 

 

Chinees Nieuwjaar Den Haag  

Zaterdag 21 januari, Chinatown 



 

Het Chinees Nieuwjaar zal zoals vanouds weer groots worden gevierd in het centrum van Den Haag. 

De gehele dag is er feest in het Atrium Den Haag van het Stadhuis en in Chinatown. 2023 staat 

volgens de Chinese dierenriem helemaal in het teken van het Konijn. 

Lees meer > 

 

De Notenkraker 

Zaterdag 21 januari, World Forum 

 

 

Dit kerstverhaal vertelt het verhaal van de jonge Clara die een Notenkraker in de vorm van een kleine 

man ontvangt. In een mysterieuze nacht raakt het speelgoed onder leiding van de Notenkraker 

verwikkeld in een strijd tegen de ellendige muizen van het huis. Clara wordt wakker van het lawaai 

en besluit haar angsten onder ogen te zien door deel te nemen aan het gevecht en haar lieve 

Notenkraker te redden van gevaar. Bewogen door zijn moed en vol dankbaarheid, transformeert hij 

in een charmante prins en neemt Clara mee naar een magisch koninkrijk.  

Lees meer > 

 

 

Elmar Trenkwalder – Tuin der Lusten 

Tot en met 19 maart, Museum Beelden aan Zee 

 



 

De Oostenrijkse kunstenaar Elmar Trenkwalder (1959) roept in zijn beelden en tekeningen een 

barokke wereld op, waarin een vermenging van erotiek en architectuur plaatsvindt. De vormen en 

uitbundigheid zijn verwant aan de barokarchitectuur die in Oostenrijk een grote bloei kende. Het 

thema van de tentoonstelling is Tuin der Lusten en de tentoonstelling is dan ook ingericht als een 

tuin. Met de DenHaagPas is deze tentoonstelling te bezoeken voor 15,00 euro. 

Lees meer > 

 

Kleurrijk Nieuwjaarsconcert 

Zondag 22 januari, Amare 

 

Gevestigde namen en opkomend talent werken samen aan een onvergetelijke avond tijdens het 

Kleurrijk Nieuwjaarsconcert. Stichting Dosti, belangrijk voorvechter van de Surinaams-Hindoestaanse 

cultuur in Den Haag, pakt dit jaar extra groot uit. Het samensmelten van verschillende culturen is 

hierbij de speciale insteek. Na een geslaagde eerdere editie zorgt Het Zuid-Hollands Symfonie Orkest 

weer voor de muzikale basis. De Indian Eagles zorgen voor een spetterende afterparty.  

Lees meer > 

 

 

Winterbiermarkt - De Tent 

3 en 4 februari, Grote Markt 

 



 

Als liefhebber van een smakelijk vakkundig gebrouwen speciaalbier kun je uitkijken naar het 

Winterbierfestival in de sfeervolle verwarmde Tent op de Grote Markt. Meer dan 60 verschillende 

bieren uit alle hoeken van ons land worden twee dagen lang getapt door de brouwers zelf. Dit alles in 

combinatie met ontspannen deuntjes op vinyl, lekkere borrelplanken en pizza uit de steenoven.  

Lees meer > 

   

 

Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest 
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