5 t/m 11 november
Leeuwarden

FILM
Noordelijk Film Festival

17 t/m 25 november
Leeuwarden

COMMUNITY ART
Yn 2028.....

Als het gure herfstweer zijn

Wat zijn jouw wensen en dromen

intrede doet, is niets fijner dan

voor Fryslân in 2028? Schrijf het

het bingewatchen van het beste

op grote doeken door de hele

van de Noordelijke en Europese

provincie, alles wordt gebundeld

cinema.

en aan de voet van de Oldehove

We daagden in 2018 duizenden Friezen en niet-Friezen

2018.nl/nﬀ

geëxposeerd.

uit om de handen uit de mouwen te steken. Om te

Mede mogelijk gemaakt door ING

durven dromen, doen en anders te zijn. Nu moeten
we samen durven doorzetten. Onze laatste maand
is daarom in geen enkel opzicht een einde, maar een

8 t/m 24 november
Drachten

begin. Een ReOpening. Een bomvolle festivalmaand,

LICHTKUNST
Luzinterruptus |
Dada in Dr8888

Mede mogelijk gemaakt door ING

2018.nl/dadaindr8888
THEATER
Dorp Europa

Vanaf 10 november
Leeuwarden

Tryater trekt met de voorstelling

Writer’s Block

stad van Leeuwarden als podium
in een winters weekend vol
muziek en verhalen om je aan te
warmen.
© Xanne Wijkamp

22 t/m 25 november
Leeuwarden

2018.nl/explorethenorth
LICHTKUNST
LUNA | LinkedUp
Wandel door de binnenstad in
het donker en laat je verrassen
door licht- en geluidskunst van

Block maakt speciaal voor de

heersen rondom plattelands-

MULTIDISCIPLINAIR
Explore the North
gebruikt de historische binnen-

tieruimte. Graﬃti festival Writer’s

en test de stereotypen die er

t/m 6 januari 2019
Leeuwarden

GRAFFITIKUNST

2018.nl/reopening

Stadsfestival Explore the North

De straat als canvas en exposi-

Dorp Europa de provincie door

© Maarten van der Wal

22 t/m 24 november
Leeuwarden, binnenstad

Kunstenaarscollectief Luzinterruptus zorgt voor een sprookjesachtige ervaring in Drachten,
met LED-lampen en afvalmateriaal aangeleverd door de inwoners
en de nacht als canvas.

met hieronder een greep uit de highlights:

t/m 15 december
Fryslân

© Heleen Haijtema en Ilva Stoelwinder

de meest boeiende internationale

bewoners. Bestaat dé Europese

ReOpening acht nieuwe ‘pieces’ in

dorpsbewoner anno 2018?

de binnenstad van Leeuwarden.

stad als magisch decor!

2018.nl/dorpeuropa

2018.nl/writersblock

2018.nl/luna

EXPOSITIE |
POTATOES GO WILD
Kûnstsinnige Eerappels
De artistieke kwaliteiten van
aardappelen komen tot leven
dankzij (inter)nationale kunstenaars, die ter plekke kunstwerken
maken. Draag ook je steentje bij!

2018.nl/potatoesgowild

Mede mogelijk gemaakt door Rabobank

© Monica Hadikoesoemo en Iris Martinus

15 november t/m 2 december
Leeuwarden

MULTIDISCIPLINAIR FESTIVAL
Media Art Festival |
LinkedUp

en regionale kunstenaars. De

24 november 2018 t/m 17
maart 2019 | Leeuwarden

Het meest beroemde Friese
bruidspaar ooit - Rembrandt en
zijn grote liefde Saskia - vormt
de rode draad in deze intieme
tentoonstelling over liefde in de
Gouden Eeuw.

Beleef de beste (inter)nationale
kunst van jonge en gevestigde
mediakunstenaars die gebruik
maken van innovatieve middelen
en verrassende productieprocessen.

2018.nl/mediaartfestival

EXPOSITIE
Rembrandt & Saskia: Liefde
in de Gouden Eeuw

© Rembrandt van Rijn, Saskia en profil in kostbaar
kostuum (detail), 1633-1642, olieverf op paneel
Museumslandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie
Alte Meister, Kassel

2018.nl/rembrandtensaskia

