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HIGHLIGHTS
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TENTOONSTELLING

KOREA

 vanaf 16 okt. dinsdag t/m Zondag   

Tegenwoordig denken we bij Korea 
aan Samsung en K-Pop. Maar 
Keramiekmuseum Princessehof neemt 
je mee in de eeuwenoude wereld van 
Koreaanse cultuur, waarin keramiek altijd 
een belangrijke rol heeft gespeeld. Ontdek 
Korea aan de hand van topstukken uit het 
National Museum of Korea in Seoul, die 
voor het eerst in Nederland te zien zijn

princessehof.nl

ATTRACTIE 

Radman

 14 t/m 16 oktober 

Luister eens. Hoor je de stad zuchten? 
In een 18 meter hoog reuzenrad naast de 
Oldehove luister je met een koptelefoon 
op je hoofd naar het verhaal van Radman. 
Hij torent door zijn lengte boven alles en 
iedereen uit, waardoor hij een geweldig 
overzicht heeft en alle geheimen van de 
stad kent. 

harmonie.nl

FESTIVAL

Roze Zaterdag 2021

 16 oktober 

Leeuwarden is dé City of Love: een 
inclusieve stad waar iedereen welkom 
is. De meest extravagante artiesten 
sieren deze dag het hoofdpodium op 
het Wilhelminaplein, van Kid Creole & 
The Coconuts tot Merol en House Of 
Vineyard. Door de grachten varen de 
meest rijk uitgedoste pramen en op de 
infomarkt vind je tientallen uiteenlopende 
LHBTI+-vriendelijke organisaties. 
Reserveer jouw gratis tickets online!

Rozezaterdag2021.nl

IMMERSIEF THEATER

Op Klompen  
door de Dessa

 13 t/m 24 oktober 

Een unieke beleving! Je zit niet te kijken 
maar kiest je eigen verhaallijn in dit 
onthutsende oorlogsverhaal en loopt zelf 
door de ervaring heen. Laat je meenemen 
in het verhaal van een Nederlandse 
dienstplichtige soldaat die in Nederlands-
Indië het gezag over de voormalige 
kolonie moet helpen herstellen. 

opklompendoordedessa.nl

DIERENTUIN

Dino Weken in AquaZoo

 Dagelijks 

Opeens sta je oog in oog met enorme 
dinosaurussen in AquaZoo! Zoek naar 
de Triceratops, Tyrannosaurus rex, 
de Velociraptor en waterdino’s als de 
Plesiosaurus en de Mosasaurus. Deze 
levensechte dinosaurussen, waarvan een 
aantal bewegen en geluid maken, nemen 
je heeeel ver mee terug in de tijd. Kom 
maar langs als je durft!

aquazoo.nl

AUDIOVISUELE RONDVAART

Praamverhalen

 Donderdag, vrijdag en Zaterdag 

Ga mee op een poëtische en magische 
vaartocht door de grachten van 
Leeuwarden. In deze donkere grachten 
wordt het verhaal van Peer Gynt op een 
wel heel bijzondere manier verteld. Het 
is een verhaal dat met je meereist op de 
muren van de kades, ontdek het zelf!

praamverhalen.nl

TENTOONSTELLING

ICONS

 Dinsdag t/m Zondag 

Bekijk de uitmuntende collectie van (zelf)
portretten van de legendarische National 
Portrait Gallery van Londen, gewoon hier 
in Leeuwarden! Met meer dan honderd 
meesterwerken waaronder schilderijen, 
foto’s, beelden, prenten en tekeningen 
neem je een kijkje in het complexe en 
fascinerende genre van de portretkunst. 

friesmuseum.nl


