
KLASSIEK MUZIEKFESTIVAL

ORANJEWOUD FESTIVAL
Oranjewoud, 1 t/m 10 juni
Tien dagen lang is het groene Parklandschap Oranje-
woud het kloppende klassieke hart van Leeuwarden- 
Fryslân 2018 en kun je genieten van internationale 
concerten. Van Nigel Kennedy tot Calefax en van 
Francesco Tristano tot Noa Wildschut.
2018.nl/oranjewoudfestival

EXPOSITIE
MADE IN HOLLAND
Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof, 
Vanaf 2 juni
Nederlandse keramiek: al eeuwenlang wereld-
beroemd. De tentoonstelling Made in Holland 
onderzoekt de ontwikkeling en verspreiding van 
keramische technieken, stijlen en producten. Alle 
klassieke en moderne stijlen komen uitgebreid aan 
bod in Keramiekmuseum Princessehof. 
2018.nl/madeinholland

CIRCUSTHEATER
FINESTRA APERTA
Gaastereiland, 1 juni t/m 1 juli
Zinderende muziek- en circustheatervoorstelling 
over een zoektocht naar balans. Op het Gaaster-
eiland bij Drachten is de grootste bamboe-dome 
ooit gebouwd. Het middelpunt is een mobile, een 
wonderlijk object dat traag door de ruimte wentelt. 
2018.nl/finestraaperta

OPENLUCHTTHEATER
HISTORISCH KIJKFEEST SLOTEN
Sloten, 2 juni
Herbeleef de bloederige strijd om Sloten! In de 
nacht van 12 op 13 mei 1588 was er een hevige strijd 
tussen de lokale bevolking van Sloten en de Span-
jaarden. Pier Lupkes uit het naburige dorp Tjerk-
gaast wilde de stad veroveren met hulp van Spaan-
se soldaten en bedacht een slimme list om de  
ommuurde stad vanaf het water te veroveren. Ver-
stopt in biervaten gingen de soldaten met twee 
schepen richting de haven. Het verliep echter niet 
helemaal volgens plan...
2018.nl/mienskip

EXPOSITIE
TATTOO & CERAMICS
Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof, 
Vanaf 2 juni
Toonaangevende tattoo artists werken met een 
nieuwe ondergrond: porselein. Ze passen hun  
expertise toe bij het bewerken van een aantal  
serviezen. De resultaten zijn vanaf 2 juni te zien in 
Keramiekmuseum Princessehof.
2018.nl/mienskip

SPORT EVENEMENT
HOOKED FESTIVAL
Workum, 1 t/m 3 juni
Hooked brengt je een heel weekend lang kitesurfen, 
windsurfen, klimmen, BMX’en, skate, pumptrack, 
SUP, slacklinen, yoga, stormbaan, beachvolleybal, 
muziek, feest en meer.
2018.nl/mienskip

RONDLEIDING
CULTURELE HOOFDSTAD TOUR
Leeuwarden, start op het Oldehoofsterkerkhof
Elke zaterdag, 14.00 uur
Op deze stadswandeling hoor je van de loka-
le gidsen van A Guide to Leeuwarden hoe wij 
Culturele Hoofdstad van Europa zijn geworden. 
Wat is de link van M.C. Escher en Rembrandt  
met Leeuwarden? Wat is Mienskip, het Lân fan taal 
en wat heeft een fontein met culturele hoofdstad 
te maken? Reserveer via aguidetoleeuwarden.nl en 
betaal wat jij de tour waard vindt.
2018.nl/mienskip
 
ROUTE
WATERBELEEFROUTES
Heel Fryslân, t/m 24 december
Friese waterbeleefroutes voeren je langs de mooiste 
waterhotspots van Fryslân en de regio Leeuwarden. 
Jong en oud kan zich verwonderen over de vele 
vormen van water waar we in Fryslân zo trots op 
zijn. Een must voor nieuwsgierig aangelegde water 
avonturiers. De routes zijn gratis te downloaden – of 
te streamen – via de app: Routes Friesland Style, die 
je kunt vinden in de App- en Play Stores.
2018.nl/mienskip 

HIGHLIGHTS 
EVENEMENTEN (31 MEI T/M 6 JUNI)

https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad

