
FILM
NOORDELIJK FILM FESTIVAL
Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie 
en Slieker Film, 5 t/m 11 november
Als het gure herfstweer zijn intrede doet, is niets 
fijner dan het bingewatchen van het beste van de 
Noordelijke en Europese cinema. Het Noordelijk Film 
Festival trakteert met meer dan 150 titels op een 
filmfeest dat zich kenmerkt door een internationale 
dimensie. Verwacht spiksplinternieuwe speelfilms, 
intrigerende documentaires, bijzondere arthouse 
cinema, speciale premières, korte films, klassiekers, 
maar ook gesprekken met (inter)nationale gasten, 
live muziek, film- en food events, fijne feestjes en 
natuurlijk een geweldige sfeer.
2018.nl/nff
Mede mogelijk gemaakt door ING

THEATER | STRANGERS ON STAGE
LOVE FOR ALL WEEK
Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie, 
t/m 3 november
Of je nu gay, lesbian, bi, hetero, transgender 
of transseksueel bent, iedereen is welkom! De 
voorstellingen in de Love for All week hebben 
allemaal een ‘love’ thema. Warme liefde, tragische 
liefde en vooral liefde voor iedereen zal niet 
ontbreken. Met o.a. Dorian, Kate ‘O Donnell, Tosca 
en op 3 november het internationale knalfeest 
Dizz=Harmony, waar Conchita als absolute 
headliner optreedt. L(ove) F(or) (All) 2018 dus.
2018.nl/loveforall

MULTIDISCIPLINAIR
PROJECTIES OP DE OLDEHOVE
Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof, elke do t/m 
zo om 20.00 uur, t/m 25 november
De scheve Oldehove is dit jaar de gedroomde 
achtergrond voor speciaal gemaakte 
videokunstwerken. In de vierde en laatste projectie, 
‘1954 - We zijn er bijna’, rapt Fresku voor het eerst 
Papiaments. Neem plaats op de tribune van Obe 
en geniet van haarscherp beeld en geluid. Op 7 
november worden alle projecties nog één keer 
achter elkaar vertoond!
2018.nl/lanfantaal

MULTIDISCIPLINAIR
KÛNSTSINNIGE EERAPPELS
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân, 
t/m 6 januari 2019
Expositie Kûnstsinnige Eerappels laat zien dat 
de aardappel zó veel meer is dan alleen voedsel. 
Nationale en internationale kunstenaars maken ter 
plekke kunstwerken van verse aardappels, maar ook 
als bezoeker kun jij je steentje bijdragen. Bekijk ook 
zeker het beroemde schilderij De Aardappeleters 
van Vincent van Gogh, dat kunstenaar Dragan 
Despotovic met verse aardappelen heeft 
nagemaakt.
2018.nl/potatoesgowild
Mede mogelijk gemaakt door Rabobank

BEELDENDE KUNST
THE LIST
Leeuwarden, Waagplein, 3 t/m 25 november
The List traceert informatie over de dood van 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten die hun 
leven hebben verloren binnen, of aan de grenzen 
van Europa sinds 1993. Tot aan 5 mei 2018 zijn er 
meer dan 34.361 doden gedocumenteerd. The List 
wordt jaarlijks bijgehouden en door kunstenaars 
en curatoren bijgewerkt voor verschillende landen. 
Eerder werd The List getoond in onder andere 
Liverpool, New York, Istanbul, Milaan, Berlijn en 
Barcelona. 
2018.nl/iepenup

INTERACTIEVE EXPOSITIE
DNALWD2018
Leeuwarden, Gemeentehuis, t/m 31 december
Het verhaal van Leeuwarden wordt verteld door 
al die mensen die hun sporen in de stad hebben 
achtergelaten. DNALWD2018 verzamelt deze 
verhalen in duizenden reageerbuisjes, gevuld 
door inwoners, Liwwadders, en bezoekers van 
Leeuwarden. Het heeft een prachtig interactief 
kunstwerk opgeleverd, waaraan je nog steeds kan 
bijdragen.  
2018.nl/lanfantaal

REOPENING
highlights ( tot en met 8 november)

Dit is slechts een greep uit de ReOpening, neem een kijkje op 
2018.nl voor het hele programma.


