


25 JAAR
In september 2017 viert de OCCII haar 25e 
verjaardag! Al 25 jaar spelen hier 's avonds 
bijzondere bandjes uit de hele wereld... 
De Kinderpret is er ook al lang, maar net een dik 
jaartje jonger.
En het mooie gekleurde en versierde gebouw waar 
we in zitten is nog veel ouder; wel 133 jaar!

Maar waar is de OCCII ooit voor gebouwd?
Het was 1884 en de paardentram reed door Amsterdam. 
Die had een stalling nodig en daarvoor is dit gebouw gemaakt.
Er achter lagen de paardestallen, hoefsmidse, stalhoudershuis en keuken.

En waarom is het gebouw zo gekleurd en 
opvallend?
In die tijd reden rijke mensen op zondagmiddag 
met koetsjes door het Vondelpark.
De Amstelveenseweg was toen de rand van de 
stad. Hier hield Amsterdam op.
Om die mensen met koetsjes te verrassen, waren 
er aan de Amstelveenseweg een paar hele 
bijzondere huizen gebouwd.

Het ziet er zo buitenlands uit, hoe komt dat?
De bedenker van het gebouw was de architect  
Abraham Salm. Hij zag ooit een tekening van een 
russische koekoeksklok.
Die had de vorm van het huisje van de Baba Jaga.
Dat is een bekende heks in russische sprookjes.
Op diezelfde klok heeft iemand anders ook een 
muziekstuk bedacht.
En dat is heel grappig, want in de Kinderpret kun je 
soms ook sprookjestheater met heksen meemaken
en 's avonds is er veel muziek te horen!

Mij doet de OCCII ook wel denken aan een snoephuisje van een heks...

Welkom in ons nieuwe Kinderpretseizoen!



seizoensopening

BINNENPRETFEEST
&           25 JAAR!

zaterdag 16 september 
14.00 -18.00 uur
alle leeftijden
toegang gratis

Welkom terug in de jarige 
OCCII, de Kinderpret en 
de hele Binnenpret... We 
openen het nieuwe seizoen  
feestelijk met toeters en 
bellen! Voor klein en groot.

Alle ruimtes rond de 
Binnenprettuin presenteren 
zichzelf. Zo zijn er exposities 
in het atelier GA en de etalage-galerie Kortsluiting, veganistische snacks 
vanuit de volkskeuken MKZ, jamsessie en/of kinderkaraoke in de oefenruimte 
Notekraker,  live muziek in de opname studio RPM en de wereldband the Ex 
om 16.00 uur op het plein. De weggeefwinkel is open, je kunt daar kleding 
laten pimpen bij Aga's naaimachine en je t-shirt zelf zeefdrukken !
Toekomstmuziek: Speciaal voor de kinderen is er vanaf 14 uur een workshop 
Toeters en Bellen, je maakt je eigen model toeter of bel van recycle materiaal. 
Als dat gelukt is kun je later in de middag met de Kinderfanfare meetoeteren...  

Ook is er een heerlijke 
peutervoorstelling met 
live vioolmuziek vanaf 
1 1/2 jaar in en door 
Munganga : Kiekeboe...
En wie weet, komt 
het In-De-War Circus 
toch nog goed in de 
Binnenprettuin terecht 

met een knotsgekke show (o.v.b)!  Laat je schminken en kom bubbelen...

Voor de juiste tijden en een uitgebreid  definitief programma, kijk op www.
occii.org/kinderpret en houd ons in de gaten! 



woensdag 20 september t/m 1 november 
(niet in de herfstvakantie)
(6 workshops voor 30 euro, stadspas 18 euro)
15.00-17.00 uur  8 t/m 12 jaar max.  8 kinderen

GRAFFITI
door RichArt

VOOR KINDEREN VAN 8 T/M 12 JAAR DIE ZELF WILLEN DOEN!

Supercool: in deze workshop-serie gaan we aan de slag met echte 
spuitbussen! Je leert daarmee schilderen en sjablonen gebruiken. Maar 
eerst ga je binnen een ontwerp maken. Daarna wordt er buiten geschilderd.  
Stapje voor stapje wordt je door 
het hele proces van graffiti maken 
meegenomen, tot je aan het einde 
tegekke kunstwerken gemaakt 
hebt! Die kunstwerken exposeren 
we tijdens het Halloweenfeest in de 
benedenzaal. NB: neem kaplaarzen 
of oude schoenen mee! (overalls, 
handschoenen en mondkapjes worden 
door ons verzorgd.)

woensdag  8 november t/m 13 december
(6 workshops voor 30 euro, stadspas 18 euro)
15.00-17.00 uur  7 t/m 12 jaar  max. 8 kinderen

SCHIMMENSPEL 
SPROOKJE
door Rachel/ 
Floating Kids

Het wordt deze dagen al wat eerder donker. Tijd om te gaan spelen met 
donker en licht. In deze workshop-serie maken jullie een prachtige schaduw 
vertelling… Tijdens de workshops ga je aan de slag met schimmenspel-
poppen, decors en props.  Je leert gebruik maken van diverse lichttechnieken 

zoals overheadprojectie, om een 
extra dimensie en gelaagdheid te 
creëren in het decor. Je gaat op 
onderzoek naar schaduwen. En 
samen werk je vanuit een sprookje 
aan een voorstelling voor publiek! Die 
is op woensdag 13 september tijdens 
het lichtjesfeest (Santa Lucia) in de 
benedenzaal.



BEESTFEEST
met d.j Barbapapa

diskowoensdag 4 oktober                                                      toegang:  3,50 
15.00 tot 17.00 uur                                                                     stadspas:  2,50 
van 3 t/m 9 jaar 
+ begeleider       

Neem je knuffeldier mee op dierendag en maak een dansje of een reisje door 
het bos, de zee, of het hoge gras. Verkleed je als dier en laat je schminken 
door Saskia en Peter! Knutsel een dierenslinger met Rachel van Floating 
Kids. En neem extra staarten of vleugels! Laat je dierengeluiden maar horen 
door de microfoon… Wat eet jouw knuffel?

woensdag 27 september                                               toegang:  5,00 
15.00 tot 16.45 uur                                                                     stadspas:  3,00 
van 6 t/m 12 jaar                                                                max. 20 kinderen

workshop

KRUIDEN 
LABORATORIUM

door Erica

Wist je dat je zelf ook je eigen tandpasta, 
shampoo, zalf voor blauwe plekken 
en lippenbalsem  kunt maken? Lijkt 
je dat leuk? Nou, dan welkom in ons 
laboratorium, waar we vanmiddag aan 
de slag gaan met goeie geneeskrachtige 
kruidjes en biologische grondstoffen. Aan 
het einde kunnen we ons toilettasje dan 
vullen met hele gezonde “cosmetica” die 
we zelf hebben gemaakt…

We vieren de dieren
we fladderen en zwieren
en springen, kruipen,
galopperen en sluipen!
We groeien vleugels of een staart 
geschubd of behaard...
Dat wordt een beestfeest
zoals er nooit een is geweest!



HET SPOOKJE
door poppentheater Koekla

workshop

NINJA 
ZWAARDSPEL

door Egon Adel en Jeff Carr.

theater try out 
+ workshop

Thijs kan niet slapen, omdat hij bang is in het donker. Je weet maar nooit 
wie of wat je in het donker tegenkomt! Dan ontmoet hij een spookje, dat 
helemaal niet eng blijkt te zijn. Ze worden vriendjes en samen gaan ze 

naar het grote kasteel. In het kasteel ligt 
een klein meisje te slapen op een bed van 
rozen. Het lijkt wel zijn vriendinnetje Roosje. 
Waarom wil ze maar niet wakker worden? 
Een fantasievolle voorstelling over de 
avonturen van een spookje en het 
jongetje Thijs, geïnspireerd op het sprookje 
Doornroosje van de gebroeders Grimm. 

woensdag 11 oktober                                                     toegang:  5,00 
15.00 tot 16.45 uur                                                                     stadspas:  3,00 
van 4 t/m 9 jaar                                                                    
+ begeleider          

Na de voorstelling kun je meedoen aan de workshop: Teken en maak 
je Griezeligste droom uit verschillende materialen. Griezeldieren, 
krokodillentanden, monsters, tovenaars, heksen, spoken en reuzen komen 
tot leven in collages van papier, karton, houtjes, veren en stukjes stof.

woensdag 18 oktober                                                     toegang:  5,00 
15.00 tot 16.30 uur                                                                     stadspas:  3,00 
van 5 t/m 12 jaar                                                                max. 20 kinderen                                                                                                      

Vanmiddag kun jij aan de slag met een heus oefen-zwaard! Leer 
zwaardvechten als in de film… Op de film en op tv zie je zwaardgevechten 
door ridders, piraten, Jedi, Zorro en ga zo maar door. Cool? Dat kan jij 
ook! Vandaag komen de Ninja’s (japanse krijgers)  
in actie…  In een uur tijd leer je de coolste moves 
voor een zwaardgevecht, je leert over een zwaard 
springen als een aap, vallen als een stuntman en 
sterven als een filmster. Aan het eind geven we het 
publiek een show die ze niet snel zullen vergeten. 
Dus meld je snel aan dan gaan we even flink te 
keer en maken van jou een echte zwaardvechter. 
Aanvalluuuuun!!!



KO MET DE VLO
door Lichtbende

theater + workshopwoensdag 25 oktober                                                    toegang:  5,00 
15.00 tot 16.30 uur                                                                     stadspas:  3,00 
van 4 t/m 9 jaar                                                                    
+ begeleider          

vakantiespecial

"Ko met de vlo", is een bizarre en spannende slapstick over een 
aandoenlijke zwerfhond die in een liefdevol gezin wordt opgenomen. 
Wat het gezin niet weet, is dat er in zijn vacht een familie vlooien 
verstopt zit... een terroriserende plaag voor het hele huishouden! 

Voor de hond (en de 
vlooien) is het huis een 
waar paradijs. Waar 
voldoende eten, liefde en 
aandacht is. De stemming 
slaat echter al gauw om 
als het kind van de familie 
de hond een nacht mee 
naar bed neemt en in de 
ochtendvol rode vlekken 
wakker wordt. Wat te 
doen, de hond eruit of de 

vlooien bestrijden? 
 

Productie en spel: 
Marie Raemakers, 
Rob Logister,  
Rop Severien (projectiespelers)
Helene Jank (muziek) 
Jeannette van Steen 
(eindregie en dramaturgie)

workshop: Na afloop kan 
iedereen die dat wil een 
vlooienspel knutselen!

"Ko met de vlo" is een gloednieuwe voorstelling met toverlantaarn-animaties 
en livemuziek. De theatergroep Lichtbende is, net als de OCCII, onderdeel 
van gebouwencomplex de Binnenpret! 



HALLOWEENFEEST
met d.j Barbapapa

diskowoensdag 1 november                                                   toegang:  3,50 
15.00 tot 17.00 uur                                                                     stadspas:  2,50 
van 3 t/m 9 jaar
+ begeleider 

DE CENTRALE 
GEHEIMENBANK

door TG Knars

theater

Welkom in de Centrale Geheimen Bank! Aan het loket ontvangt Bram al 
jaren alle geheimen van de wereld. Per afdeling staan vluchtige leugentjes, 
verjaardagsverrassingen, nooit-verstuurde-liefdesbrieven, geheimschriften 
en dagboeken netjes naast elkaar opgeslagen. Al die geheimen zitten 
veilig in kluisjes. Zo nu en dan worden ze afgestoft en gecontroleerd. Zit 
er nog wat in of is het al verklapt? Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn 
geheimen kwijt kan, helpt de jonge Ben 
sinds kort bij de CGB. Hij vindt het allemaal 
erg spannend en moet nog een hoop leren. 
Het is best lastig om alles goed te doen. 
Je mond te houden en deze niet voorbij 
te praten. De dingen die hij af en toe tegen 
komt! Of had hij dat niet moeten zeggen...?! 

Knarsende takken 
en  zwevende nevels
Muizen met vlerken
en Weer wolven
Kom krijsen en gillen 
huiveren en trillen
Kom dansen met de geesten
en met de heksen feesten!

Kom doodeng verkleed, laat je magisch gevaarlijk schminken door Saskia 
en Peter, maak griezelknutsels en gruwelijke hapjes en laat ons schrikken! 
En.. de kinderen van Kidskunstlab Graffiti presenteren hun werk...

woensdag 8 november                                                  toegang:  5,00 
15.00 tot 16.00 uur                                                                    stadspas:  3,00 
van 5 t/m 9 jaar                                                                   
+ begeleider          

Een fantasievolle beeldende voorstelling waarbij poppen- en object-theater 
naast elkaar een plek hebben. Voor kinderen die voor het eerst of misschien 
al geoefende geheimhouders zijn...



woensdag 15 november                                                toegang:  5,00 
15.00 tot 16.45 uur                                                                     stadspas:  3,00 
van 6 t/m 12 jaar                                                                max. 20 kinderenCAMERA 

OBSCURA
door Lisa

workshop

Winter komt eraan en het word steeds vroeger donker, desondanks is er altijd 
een lichtpuntje... Vandaag staat dan ook in het 
thema van licht en donker. We gaan namelijk 
een camera obscura maken. Camera obscura 
is latijns voor donkere kamer en was de eerste 
“simpele” camera. Daarmee kon je geen foto’s 
maken zoals wij die kennen maar wel dingen 
afbeelden op een scherm en die na schilderen. 
Zo werden dus de eerste foto’s gemaakt. Zo’n 
camera kun jij ook maken! Doe je mee aan dit 
fascinerende licht/donker spektakel? 

door kindertheater Basta
PLU

theater+workshopwoensdag 22 november                                               toegang:  5,00 
15.00 tot 16.00 uur                                                                    stadspas:  3,00 
van 3 t/m 6 jaar                                                                   
+ begeleider          

PLU is een grappige voorstelling bijna zonder woorden.
De voorstelling duurt 35 minuten. Daarna als workshop: tekenen en/of 
spelen met materialen uit de voorstelling onder begeleiding van de spelers. 
Spel: Alice Ruijters, Veronica van Stolk , muziek: Fred Schrijber 

Het is herfst en het regent zo hard dat twee vriendinnetjes binnen moeten 
spelen. Ze verzinnen allerlei 
spelletjes met hun paraplu’s. 
Maar dan krijgen ze ruzie. Van 
mij! Nee van mij! Plotseling 
steekt de wind op en 
…….woesj! Opeens vliegt een 
kind aan een plu door de lucht  
en…oeps! landt boven op de 
berg! Wie gaat haar redden? 
En wat komt daar aan? Oh 
nee! Een monster….het PLUMONSTER! Hij heeft honger… 



woensdag 29 november                                                toegang:  5,00 
15.00 tot 16.00 uur                                                                     stadspas:  3,00 
van 4 t/m 12 jaar                                                                max. 20 kinderenACTIONPAINT

door Ambrosius

workshop

Er zijn 20 witte schilderdoekjes in een 
kring. Er zijn allerlei kleuren verf. En 
dan AKTIE! Met een enorme kwast, 
een verfbommetje, druipflesjes en 
je eigen vingers maak je samen een 
groot en tegelijk zelf je eigen kleine 
kunstwerk! Het doen is belangrijker 
dan het eindresultaat. Maar uit 
ervaring weten we dat er fantastische 

schilderijtjes uit voortkomen… Dat wordt gegarandeerd een kleurenfeest! 
NB: Trek oude kleren aan en neem rubberlaarzen mee

woensdag 13 december                                                toegang:  5,00 
15.00 tot 17.00 uur                                                                     stadspas:  3,00 
van 6 t/m 12 jaar                                                                max. 20 kinderen                                                                                                      LUCIA FEEST

door Erica, Floating Kids 
en de Kinderpretcrew

workshop en 
presentatie

Vandaag is het Lichtjesfeest! In Scandinavië vieren ze nog de oude datum van 
midwinter, die vroeger op 13 december viel. Dan gingen meisjes met kaarsjes 
op het hoofd iedereen wakker maken ‘s ochtends. Wij gaan vandaag geen 
kaarsen op ons hoofd zetten, maar ze zelf maken en versieren!
Er zijn verschillende technieken, 
zoals draaien, dompelen en gieten. 
Versieren kan met dunne stukjes 
gekleurde was. Kom dus een paar 
mooie kaarsen maken voor de 
donkere tijd van het jaar! Of om een 
wens mee te doen... Aansluitend 
is er de Schaduwspel voorstelling 
van de Kidskunstlab workshopserie 
door Rachel met warme chocomel 
en tradionele Lucia broodjes! Fijne 
wintertijd... Verse start op 17 januari.

woensdag 6 december geen Kinderpret!



COLOFON...OCCII is de afkorting van Onafhankelijk Cultureel Centrum In It en 
is gehuisvest in het gebouwencomplex de Binnenpret, alwaar verschillende 
initiatieven tot ontwikkeling zijn gebracht, zoals een hout/computerwerk-
plaats, ateliers, oefenruimtes, opnamestudio, een infocafe, volkskeuken, 
weggeefwinkel en ook het cultureel centrum. De OCCII houdt zich bezig 
met de planning en uitvoering van een breed multicultureel programma 
bestaande uit undergroundmuziek, dansavonden, benefieten en natuurlijk 
het kinderprogramma. De zaal wordt beheerd door de niet-commerciële 
stichting In It en er werken voornamelijk vrijwilligers. We proberen zo laag-
drempelig mogelijk te blijven, dus van harte welkom !

Let op; je kunt bij ons niet  betalen met PIN pas. Reserveren is sterk aan te 
raden! Op telefoonnummer 020-6717778 of per  e-mail ; kinderpret@occii.
org . Web-site  www.occii.org/kinderpret
Meld je daar ook aan voor onze digitale nieuwsbrief 
op de mailinglijst. Facebook: Occii Kinderpret. 
Onze eindtijden zijn bij benadering aangegeven. 

KINDERPRET wordt mede tot stand gebracht door 
de inzet van Kees, Karen, Tanja, Frank, Lisa, de 
Landbouwers, en de OCCII-crew. De subsidie 
brede talentontwikkeling van Zuid maakt alles 
financieel mogelijk. Jullie allen hartstikke bedankt!

lay-out, illustraties en omslagontwerp 
door Ambrosius, omslagfoto:                                Erica

ANBI
Nieuw: Je kunt de Kinderpret nu ook financieel steunen met een fiscaal 
aftrekbaar gift !  
OCCII heeft sinds afgelopen jaar een ANBI – Status. Dit wil zeggen, 
dat de OCCII (en daarmee ook de Kinderpret) door de Belastingdienst 
is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’. Giften aan 
OCCII Kinderpret zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer info op 
belastingdienst.nl en op de occii website: occii.org/anbi. 
Gebruik dan graag het rekeningnummer van de Kinderpret: 
NL89INGB0008848407 ten name van Stichting IN IT o.v.v. gift Kinderpret.
Met jullie donaties kunnen we ons programma verder uitbreiden en nog 
leuker/mooier maken, zonder duurder te worden. En ook kunnen we de 
zaal oppimpen w.b.t. techniek en interieur specifiek voor de Kinderpret. 
Alvast hartstikke bedankt namens de bezoekertjes en de Kinderpretcrew!



3 sep opening BINNENPRETFEEST

14 sep start Kidskunstlab BOUW EEN TUINY-HUIS

14 sep theater ADELOEDELADELAAR 

21 sep workshop VAN GRAAN TOT BROODJE

28 sep workshop GRAFFITI

5 okt workshop ZWAARDSPEL

12 okt workshop ACTIONPAINT

19 okt vakantiespecial FATA BROMOSA

26 okt disko HALLOWEENFEEST

1 nov start Kidskunstlab BANDJESBENDE

2 nov start Kidskunstlab WILDE WINTERGEESTEN

2 nov workshop GOOCHELEN

9 nov theater SPOOKJE

16 nov show + workshop CIRCUS DEBRE BERHAN

23 nov theater BROEMMM!

30 nov disko PEPERNOTENBAL

7 dec workshop DJEMBEE

14 dec workshop UP-SOUND

16 sep seizoensopening BINNENPRETFEEST

20 sep start Kidskunstlab GRAFFITI

27 sep workshop KRUIDEN LABORATORIUM

 4  okt disko BEESTFEEST

11 okt theater + workshop HET SPOOKJE

18 okt workshop  NINJA ZWAARDSPEL

25 okt theater + workshop KO MET DE VLO

  1 nov disko HALLOWEENFEEST

  8 nov start Kidskunstlab SCHIMMENSPEL 

  8 nov theater DE CENTRALE GEHEIMEN BANK

15 nov workshop CAMERA OBSCURA

22 nov theater + workshop PLU

29 nov workshop ACTION PAINT

13 dec workshop + presentatie LUCIAFEEST


