
 

 

 

 

 

Cirque Mania #14  

23 tot en met 26 maart, Korzo theater 

Cirque Mania is hét festival voor experimenteel 

circus theater. Een weekend lang ervaar je dat circus 

veel en veel meer is dan een rode tent, een clown en 

een directeur. Laat jezelf verassen met alles dat 

Cirque Mania te bieden heeft. Want Circus is door en 

voor iedereen die zichzelf niet in een hokje wilt 

wurmen. Tenzij dat je act is natuurlijk. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 
 

Rondleiding door Amare  

18 maart tot en met 1 december - Diverse data  

Met een groep van maximaal 20 personen word je 

rondgeleid door Amare. Iedere rondleiding is weer 

anders en afhankelijk van wat er op dat moment 

gebeurt in het gebouw. Ontdek bijvoorbeeld het 

rumoer in de laad- en losruimte, de stilte in de 

coulissen of het magische spel van de trekken in de 

toneeltoren. Of je nu geïnteresseerd bent in de 

constructieve hoogstandjes van Amare of gewoon het 

gebouw wilt ervaren: de rondleidingen zijn er voor 

iedereen.  

 

Tip: Amare heeft een aantal voorstellingen 

geselecteerd die jij met jouw DenHaagPas met 

korting tot € 5,- kunt bijwonen. 
 

Lees meer > 

 

 

   

https://c.spotler.com/ct/m2/k1/_N5gf-lBn9XOP4T-mysRWuTDM0lhgv5dkWBtVV43jtEMgjVDob6VgLninGuuxABj-4Sfp3h6QEHp5usa4FOqXw/g9LwaBDgF2UKfQc
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/3TkplB85ZCC_uo7sE5VcGW3zLXiYl3tYY72fXKm4Cog6trPzB-SQf8WllBMaYSa0cpvkcPQuexU0Q5P9P5FgxA/ktFSZPRUmDD5Pda
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/jL1wPXXh5PV2TDTnnlEO-zkonAQ0pUmi_qXOLBj0ON0UR1E5c8c2qpvCrXTALsyvkuzuUvZGTi4Hs6S6l1TArA/TeNq888h2zyUkUN
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/WfEe8KHjm2fMvLyzYliGT7-J_Mf9Az8zSeo4YQ3oSGaznOUFSVZo__pkny66WQUNuiVvwOz-wqF695P89HNCLw/CEciGwh49hwpqDw
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/WfEe8KHjm2fMvLyzYliGT7-J_Mf9Az8zSeo4YQ3oSGaznOUFSVZo__pkny66WQUNuiVvwOz-wqF695P89HNCLw/CEciGwh49hwpqDw
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/WfEe8KHjm2fMvLyzYliGT7-J_Mf9Az8zSeo4YQ3oSGaznOUFSVZo__pkny66WQUNuiVvwOz-wqF695P89HNCLw/CEciGwh49hwpqDw
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/C6TuPaXjIAU9QJNKxeGA93KceUWunLGl6X8-x_7yo-ZD8Z_j5X5aSaiDxzcLKh2yNWBTfYpcYJ5uKkPZk9WKIA/QW8rfd6IS79psTC
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/NxP8iORy-qDzhy9T1ZyC-ZqVzRZV2IXzOEnVxsNU98g1r0u3BVpk95IGHB_OsfiPoP0z4kCkjj4qTn-HDwoaZw/T7kEfEFxm5u7EaB
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/aPHW6tGafhhkkfx8561yupyFdnBSGwaB1-ynM1A2AkVRFbVNiceyBOSv7GriP_G5G-YnP3c340aFtCOePS0UaA/6xG2j6LseTNjybz
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/Oxo93OI0Z-R8Xbe9LpuK3C4MuN_cruy455T_coKVohZNgUcxGKkJ-mkUhqMO3nXX47YavYPLg_FKURrbffoCdA/RGmvjQeTLJACQPj


 

 

Salt Market  

25 maart tot en met 15 oktober 2023, 

Noordboulevard Scheveningen 

De Salt Market is dé lifestylemarkt van Scheveningen 

en dé plek om kennis te maken met verschillende 

kleine ondernemers die samen deze gezellige markt 

neerzetten. Jong en oud kan zich op de Salt Market 

vermaken onder het genot van een hapje en een 

drankje van de lokale horeca. En daarbij geniet je 

natuurlijk van het fantastische uitzicht op ons eigen 

stukje Noordzee. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 

 

Movies that Matter Festival  

24 maart tot en met 1 april, Filmhuis Den Haag 

Movies that Matter Festival is hét internationale film- 

en debatfestival van Nederland. Het festival 

presenteert jaarlijks een gevarieerd programma van 

zo’n 70 speelfilms en documentaires rond 

mensenrechten. Naast speelfilms en documentaires 

vinden er ook dagelijkse talkshows, muziekoptredens 

exposities, workshops en masterclasses plaats. Veel 

films zijn voor het eerst, en ook alleen op dit 

festival, in Nederland te zien. De meeste films zijn 

Engels gesproken of Engels ondertiteld. 
 

Lees meer > 

 

 

   

https://c.spotler.com/ct/m2/k1/kz7WHaIKPXAxqimb6YQxHXFH_JOwRkFqtE49n_T0qHKRLlQXi_WCNYshcFzYFIiAj2P8d7lDuK5YsiyvXlChiA/BnVp2KJR5NEYdkH
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/9mi4wZ4PKF8tFDjB8S4gjDh20z09qR6_fW1Y5Gb7xDTtmOgU9PKi-taD4hDXf1NzFsJ7oBZ5NCx1S1s21FAdOQ/8hCf3ZPN6xizc8e
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/s6MdCPUJCIhbMzH5rPSY5eKLXZj_tSQ14S-To_AMROShXGU8vnbeuQvAZ0YRLwizyGga6NunzqRhoyjl25wKFA/ynZi8KKS5TXd6yG
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/o3ds_dfzp_vLpDCO65eozSfAJcLOQcYkTd-sKx0yscWo0dR2ts3UIXLeaJO29nyIIjH11JZabq4hL6zuL_qXOA/zRbBgtgFVsmRBPL
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/pxyAtKzNb0a6aYu1ZkTNiLrj4vsC2yUzMU4CzVSN4E0OpqNfLCy8fJZtjB6-SaACRmOjC0TqnovS-xnmmC7mjQ/CzJbSuVxLsxZVBg
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/Mc4leVgg57G-hRl8Fhn2iS9Cf0jNrzQkUZX57VUH5BILC2HZVYVx2_UA-I72RukPBBE748MxTkYquVgNjfFs1A/UA7Vr2X6uFdTf2B


 

 

Residentie Orkest - Spotlight on the 
Cellos  

Woensdag 29 maart, Nieuwe Kerk 

Alle aandacht gaat uit naar de strijkers vanavond, 

met uitdagende en meeslepende cellostukken: Voor 

je strekt het Alpenlandschap zich weids uit. Maar 

plots waait er een storm over de bergen en barst er 

een natuurgeweld los: de wereldberoemde ouverture 

van Gioachino Rossino’s Guillaume Tell. Vervolgens 

nemen de cellisten van het Residentie Orkest je mee 

naar zeven Spaanse regio’s, die elk op hun eigen 

manier iets over de liefde te zeggen hebben in Siete 

canciones populares Españolas. Stormachtige liefde 

maakt plaats voor een eerbetoon aan een overleden 

vriend. Het Requiem van de Boheemse cellist David 

Popper. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 

 

Finale Talent Event 2023  

Zondag 26 maart, PAARD 

Wie gaat er vandoor met het prijzenpakket bij deze 

indrukwekkende muziekwedstrijd voor jonge 

muzikanten uit Den Haag en omgeving? Na een serie 

audities en voorrondes zullen vijf van de beste 

muziektalenten strijden om het prijzenpakket met 

onder andere festivaloptredens, studiotijd en 

oefentijd. De finalisten zijn: Amber Rosa Lynn, 

Waiiress, de bands Cosmo en Sasha Sailor en Major 

Miracle. De finalisten worden beoordeeld door een 

jury en het publiek mag uiteraard ook meestemmen, 

deze uitslag zal meetellen als vijfde jurylid. Support 

your favorite artist! 
 

Lees meer > 

 

 

   

https://c.spotler.com/ct/m2/k1/GxG7bkylMkF2l7c7eqwGpvX-imyrgQIgJWjPAMvddgB9R9aP06gNWrcGaAeHTGD8RHHPuEFm-SgnVoo_S3GC6g/ZmaKyTX9dG3MqFi
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/GxG7bkylMkF2l7c7eqwGpvX-imyrgQIgJWjPAMvddgB9R9aP06gNWrcGaAeHTGD8RHHPuEFm-SgnVoo_S3GC6g/ZmaKyTX9dG3MqFi
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/DJacM4Ra0Eb8QWMQIXJ2tvy9UUAz8l0C7-x6AFJ-JZzV79ch7M0nxxxaB2izuPi2ueS4Hu2prXA2LNv9EtCNUg/mXxKTsHAvQ2Qn9m
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/cRVVF8ALPiLCNqL5zCTJ1PbELZ82AtZd5IzlMLrvtBcvqR226C0D_85tzLzyU9Qe1t-U9GMELjfsp7r3fFbmEw/JbpaDfmgYjjwSat
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/X2zareHyX_QMrVv8dXyZG0DrP9PnrhlKsyz6_RzMJhOc73_VRKg7sELXp1VvZFVnJbf5Q0dpLrCXGBUn4Gk8cA/Uds4vt2fjZRP7aG
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/XlVxQzbTYpfQhSRfMGa5_DRyYLN0lY4luvhhm5LR7jfCTvLfpq-fNnlXQtaIV576e6bDUOckfqHdO6yWPytFtQ/q6LKRBDCWYa2cXa
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/BRAtx403_8etlScXn8rNVQK6aZHB7h9--I7jmSmVV5-Io6PDV69rNqeJqQsG5_CjmA0e9U3Xz6cFaPdmhSzeqA/d8uabnYUhqnftAg


 

 

Haagse Kindermuziekdag  

Zaterdag 1 april, Atrium Den Haag 

Op zaterdag 1 april staat het Atrium Den Haag 

tijdens De Haagse Kindermuziekdag in het teken van 

muziek voor kinderen. Op de muziekmarkt ontdek en 

probeer je allerlei muziekinstrumenten. Op deze 

markt kun je ook kennismaken met de vele 

muziekscholen en orkesten uit de regio Den Haag. 

Ook kan je luisteren en meedoen met optredens van 

onder andere: Stadsorkest The Residents, Brass 

Academy – Residentie Orkest, Leerorkest Van 

Ostadeschool, Galvani Singers en Blazen aan het Spui 

Kids. De Haagse Kindermuziekdag is vrij toegankelijk. 
 

Lees meer > 

 

 

  

 

 

Duinenmars  

Zaterdag 1 en zondag 2 april, Beach Resort 

Kijkduin 

De 71ste Duinenmars vindt alweer plaats. Op 1 en 2 

april 2023 is het mogelijk om op één of op beide 

dagen door de duinen te wandelen over 5, 10, 15, 25 

of 40 km. De 5 en 10 kilometer routes zijn ook 

geschikt voor wandelwagens en rolstoelen. De 

Duinenmars is een initiatief uit de jaren vijftig van 

de vorige eeuw om geld in te zamelen voor 

gehandicapte scoutingjongeren en voor 

scoutingactiviteiten in Zuid-Holland. Vanaf eind jaren 

zeventig kunnen ook andere instanties een bijdrage 

uit de opbrengst krijgen voor georganiseerd jeugd- 

en jongerenwerk. 
 

Lees meer > 

 

 

   

 

  

   

https://c.spotler.com/ct/m2/k1/zGTj3KenpIQqM_ULbGASCBLZbksOvhqzAtMnuWV6ry8A35ONwe4ehV_xeoYxKEQPWiuZ7Z2BbdQ95OhXkVdVSA/JkDsMER8SktSmua
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/9b8hsF3Dk8SKqbN5PtiUeQlz327yuquWd98GROhprg-J6ohWMnWokXy0cVIgztlA9pMFBiL2TJXtL6Ves8XF4w/5I5BLQpmWvLXdKH
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/JeEAA4HKLEJ0Amg4xT-h_qK6MeSFnJqG7Vlvi9DuajKau0I99O404k9bg6ZI4fxMXVXUGV9jA2BaqPyzn8PKaw/kRsqs37j5BRMmIt
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/K26EjQ_KIC857GogXeLaunG2fyGM4p2W_KpTzWOTLBHZKZPStGwxz9kl_9KfC-NTKzQcC4nC-keJA_N4RggHIw/apt9BZaGJDkwGMr
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/e1PI0YcKySqi3BQ87Q0DBrGWn_cErjNEC3JXgxgCZ4k3F11L0MD2RfgPA5S5rIFiwpH8iCYEY_fMLTihs-EAmg/SVp3yYv93EgrePp
https://c.spotler.com/ct/m2/k1/d146c3LytuJMCIXVhreITq_e-jf1W0as9WCk4m3XyEEVT1U1ZUj22FjK22QlIRYNQC7SY9HkXhwVrB-JxDX6mQ/3maLb7h868QJHJZ


 


