
CIRCUS 2.0

CIRCUS ADJE EN HET FRIES STRAAT-
FESTIVAL
Leeuwarden, 25 en 26 mei
Kijk eens wat ik kan! Tijdens dit Circus 2.0 project 
leren kinderen en jongeren uit Leeuwarden samen 
te werken, dingen te durven en hun talent te ont-
dekken. Alles kan, alles mag. Want in het circus mag 
iedereen meedoen. Circus Adje trekt langs alle vijftig 
basisscholen van Leeuwarden, er zijn activiteiten in 
tien wijken en dorpen in de gemeente. Met een fees-
telijke finale op Winkelpark De Centrale én tijdens 
het Fries Straat Festival.
2018.nl/adjelambertsz

SPORTEVENEMENT
SPECIALE TURFRACE DRACHTEN - 
LEEUWARDEN
Drachten, 25 en 26 mei 
Een vloot historische schepen gaat de strijd met 
elkaar aan. Een groot deel van de deelnemende 
skûtsjes, snikken en pramen is een eeuw geleden 
in Drachten gemaakt. Er wordt op ouderwetse  
manier in meerdere etappes gevaren, dus de motor 
blijft thuis. 
2018.nl/mienskip

FESTIVAL | LAN FÂN TAAL
VERTELFESTIVAL 
Ameland, 26 en 27 mei 
Tijdens vertelfestival ‘Expeditie Ameland - A story-
telling adventure’ ga je als bezoeker op ontdek-
kingsreis. Met het dagboek uit 1818 van walvisvaar-
der Hidde Dirks Kat als inspiratiebron, ontdek je 
aan de hand van verhalen diverse culturen en talen.
2018.nl/lanfantaal

FESTIVAL
HET FRIES STRAATFESTIVAL
Leeuwarden, 25 en 26 mei
Het Fries StraatFestival zet ieder jaar het laatste 
weekend van mei de Leeuwarder binnenstad op z’n 
kop. Van amateurs tot internationale topacts: het 
is een weekend vol prachtig straattheater en fijne 
muziek. Laat je ontroeren door prachtige straat-

theatervoorstellingen, loop tegen theatrale stelten-
acts aan of geniet van swingende melodieën. Het 
Fries Straat Festival is hét weekend cultureel genieten  
in Leeuwarden. 
2018.nl/mienskip

FILM
11 FRIESE FONTEINEN (DOCU)
Leeuwarden, Slieker Film, Donderdag 24 mei, 
20.00 uur
De film 11 Fonteinen laat zien hoe Anna Tilroe,  
projectleider van 11Fountains, de nauw betrokken 
Friese bevolking enthousiast probeert te maken voor 
de nieuwe en spraakmakende waterkunst werken. 
Dan blijken autonomie van de kunstenaar en de 
smaak van het publiek niet vanzelfsprekend samen 
te gaan. Documentaire over ambities, draagvlak en 
nuchterheid, door regisseur Roel van Dalen. 
sliekerfilm.nl

THEATER | UNDER DE TOER
HET FLUITSCHIP
Grote Kerk Hindeloopen, 24 mei t/m 3 juni 
2018
De Hindelooper gemeenschap vertelt het verhaal 
van Wiebe Aukesz en zijn verloofde Jildous: hij is 
tweede stuurman aan boord van een handelsvaart 
schip naar Riga, zij wacht thuis op hem. De voor-
stelling gaat van bruiloft tot begrafenis ten tijde 
van de bloeiende scheepvaart in het authentieke 
stadje, ondersteund door een Russisch-Orthodox 
koor uit Estland.
2018.nl/underdetoer

TALKSHOW
IEPEN UP LIVE: WAT DE FRACK
Woensdag 30 mei, 20.00 - 21.30
De Backstage, Neushoorn
Wekelijkse talkshow over hoe we samenleven in een 
wereld die verandert, iedere woensdag in Neus-
hoorn. In Wat de Frack zoemen we in op het dorp 
Ternaard, gelegen aan de noordelijke waddenkust. 
Een dorp dat in beroering is omdat de NAM er wil 
gaan boren naar gas, onder het dorp, maar ook  
onder de Waddenzee. Gratis toegang.
2018.nl/iepenup 
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