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ARTISTIEKE KLIMAATTOP
Leeuwarden, Kanselarij, 13 oktober
Kom op 13 oktober naar Leeuwarden voor de 
Artistieke Klimaattop! Nooit eerder stonden zoveel 
kunstenaars en creatievelingen op het programma 
met verrassende optredens, kunstinstallaties en 
workshops. De Artistieke Klimaattop is gratis 
toegankelijk en strijkt tijdens de Week van de 
Duurzaamheid neer in een fantastisch decor: de 
tentoonstelling Places of Hope in de Kanselarij. 
Midden in deze expositie laten we onze verbeelding 
los op het klimaatvraagstuk. Ook jij kunt meedoen.
2018.nl/iepenup

INTERACTIEVE EXPOSITIE 
| POTATOES GO WILD
KÛNSTSINNIGE EERAPPELS
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân, 
vanaf 15 oktober
Kûnstsinnige Eerappels toont de artistieke  
kwaliteiten van aardappelen met een 
aardappelexpositie in het atrium van 
Natuurmuseum Fryslân. Nationale en internationale 
kunstenaars maken ter plekke kunstwerken van 
aardappels. Maar ook als bezoeker kun je jouw 
steentje bijdragen. Bekijk de kunstfilm van Deirdre 
O’Mahony over de oorsprong van de aardappel. 
Beleef het beroemde schilderij De Aardappeleters 
van Vincent van Gogh dat kunstenaar Dragan 
Despotovic met verse aardappelen heeft 
nagemaakt. Tip: tijdens de herfstvakantie zijn er 
allerlei activiteiten voor de kinderen. Kom gezellig 
langs met het hele gezin.
2018.nl/potatoesgowild

FOTOGRAFIE
FRYSLÂNPHOTO FESTIVAL
Leeuwarden, Winkelcentrum Zaailand, 
t/m 28 oktober
In oktober staat Leeuwarden in het teken van 
fotografie tijdens het FryslânPhoto Festival. Dit keer 
is het thema ‘Wie ben ik’, want bestaat er zoiets 
als een eigen identiteit? Wordt identiteit bepaald 
door waar je woont of waar je vandaan komt? 
Door je geslacht of je opvoeding? En verandert 

je identiteit wanneer je vlucht? Deze vragen 
dienen ter inspiratie voor de deelnemende Friese 
fotografen: professionals, gevorderde amateurs en 
nieuwkomers gekoppeld aan wijkbewoners. 
2018.nl/mienskip

KUNSTROUTE
KUNSTROUTE  
HEECHTERP-SCHIERINGEN
Leeuwarden, t/m 2 november
Met papieren routekaart (verkrijgbaar bij de VVV) 
of via de app izi. TRAVEL  zie je in een uur alle 
openbare kunstwerken in Heechterp-Schieringen. 
Breng aanvullend een bezoek aan de Bloem- en 
Fruitpluktuin of natuurgebied Schilkampen. Gratis 
toegang. 
2018.nl/mienskip

THEATER
DE WYLDE BOERINNE
IJlst, 11 t/m 20 oktober
Zij is boerin en weduwe. Hij is boer, klein van stuk, 
maar machtig en rijk. Samen kunnen ze ‘de lapen 
gear smite’ en de machtigste en rijkste boeren van 
de Greidhoeke worden. Zij zegt “nee” als hij haar 
ten huwelijk vraagt en vanaf dat moment leveren 
ze strijd. Hij zet alles in wat hij maar heeft: van 
predikanten tot rechters. Zij laat zich opjagen als 
een stuk wild en als hij haar het recht van overpad 
ontneemt, verschanst ze zich op haar boerderij en 
neemt de woede bezit van haar tot de dood erop 
volgt. 
2018.nl/mienskip

EXPOSITIE
ABE BONNEMA EXPERIENCE
Leeuwarden, Achmeatoren, elke zaterdag tus-
sen 10.30 en 15.00 uur t/m 29 december
Bovenin de Achmeatoren in hartje Leeuwarden zie 
je de Culturele Hoofdstad aan je voeten liggen. 
Laat je tegelijk verrassen door de tentoonstelling 
over het werk van Abe Bonnema, de Friese architect 
die zoveel heeft betekend voor het aanzien van 
Leeuwarden.
2018.nl/mienskip

HIGHLIGHTS 
evenementen (11 tot en met 17 oktober)


