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KUNST IN PUBLIEKE RUIMTE

Decemberlicht

 Vanaf 19 december 

In de donkere december avonden 
worden er tussen de Oldehove 
en het Jacobijnerkerkhof twaalf 
bijzondere lichtbeelden geprojecteerd. 
Decemberlicht verlicht de donkere 
straatjes met unieke projecties van 
taal, tekst en gedichten tot bewegende 
lichtillustraties. Ga lekker wandelen door 
de binnenstad en ontdek alle creaties!

decemberlicht.frl

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

TENTOONSTELLING

KOREA

 dinsdag t/m Zondag 

Met de ongekende hype rond Squid 
Game, de Oscarwinnende film Parasite 
en de wereldverovering van K-POP staat 
de Zuid-Koreaanse popcultuur als nooit 
tevoren in de schijnwerpers. Met deze 
expo in het Princessehof duik je in de  
rijke Koreaanse cultuurgeschiedenis aan 
de hand van topstukken uit het  
National Museum of Korea in Seoul, die 
voor het eerst in Nederland te zien zijn.

princessehof.nl

THEATER

Kneppelfreed

 Vr, Za en Zo 

Zeventig jaar na Kneppelfreed 
presenteert Pier21 deze bijzondere 
voorstelling in het Paleis van Justitie.  
De voorstelling heeft de vorm van 
een unieke rechtszaak en voert 
de toeschouwer door de tijd langs 
drie rechtszaken waarin taal een 
rol speelt. Niet alleen de Friese taal 
maar ook diversiteit in het algemeen. 
De voorstelling is zowel Fries- als 
Nederlandstalig.

harmonie.nl

WANDELING

Leeuwarden AR Route

 Dagelijks 

Leer meer over de rijke historie van 
Leeuwarden en laat de verhalen tot leven 
komen door middel van Augmented 
Reality. Historische karakters komen  
tot leven op je scherm en vertellen hun 
eigen verhaal. Download de gratis  
MeAR Fryslân app en laat je verrassen! 

mearfryslan.nl

TENTOONSTELLING

De Onderwatersafari

 Dinsdag t/m Zondag 

Neem een duik onder de waterspiegel, 
zonder natte voeten te krijgen! In een 
speciaal voertuig maak je een reis van  
het zoete slootwater naar het zoute water 
van de Waddenzee. Laat je meevoeren 
door de stroom en ga op zoek naar de 
Big Five van de onderwaterwereld van 
Nederland: de otter, bever, meerval, 
zeehond en bruinvis!

natuurmuseumfryslan.nl

RONDLEIDING

A Guide to Leeuwarden

 Dinsdag t/m Zondag 

Wandelend door de binnenstad ontdek 
je alle verborgen parels van Leeuwarden. 
Een bevlogen stadsgids laat je 
kennismaken met de geschiedenis, die 
goed bewaard is gebleven. Luister naar 
verhalen over Leeuwarden als Hofstad, 
vergaap je aan de mooiste plekken en 
krijg op maat gemaakte tips voor jouw 
bezoek aan Leeuwarden!
 
aguidetoleeuwarden.nl


