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KUNSTPROJECT

Fluistertuin

 Dagelijks 

De Fluistertuin is een oase waarin het 
stadslawaai wordt verdrongen door de 
geluiden van de bomen, die vertellen 
over De Potmarge. Deze verborgen plek 
spiegelt het wandelende bos van Bosk.  
De Fluistertuin is wandelend en vanaf  
het water te ontdekken. Pak je rust en 
ervaar het zelf!

stadstuinpotmarge.frl

CULTUREEL

Free Heri Heri

 Vrijdag 1 juli 

In het kader van Keti Koti vieren en 
herdenken wij de afschaffing van de 
slavernij door Nederland. Dit doen we 
met een dag vol muziek, dans en eten in 
stadsschouwburg De Harmonie. Haal je 
gratis portie Heri Heri en ga het gesprek 
aan, wandel met A Guide to Leeuwarden 
mee of geniet gewoon van de atmosfeer!

harmonie.nl

KLASSIEKE MUZIEK

CityProms Festival

 22 t/m 26 juni

Hét klassieke muziekfestival van 
Leeuwarden is weer in de stad! Van 
modern klassiek tot jazz, soul en 
HaFaBra. Al ruim tien jaar lang maakt 
CityProms Festival naam als het feest van 
de vele smaken. Het gratis toegankelijke 
festival heeft podia door de hele stad 
(zowel binnen- als buitenlocaties), met 
een hoofdpodium op het Wilhelminaplein. 
Check het blokkenschema!

cityproms.nl

TENTOONSTELLING

Schatten uit Doggerland

 Dinsdag t/m Zondag

Bij de familietentoonstelling Schatten 
uit Doggerland maak je een ongekende 
tijdreis van een miljoen jaar. Het is een 
reis voor jong en oud naar een verdwenen 
prehistorische wereld op de bodem van 
de Noordzee. Leer alles over de bewoners 
en de dieren van dit bijzondere land. 

natuurmuseumfryslan.nl

ARCHITECTUUR

Beklim de Oldehove

 Dinsdag t/m Zondag 

Het beklimmen van de iconische 
Oldehove is een must tijdens je bezoek 
aan Leeuwarden. 183 treden leiden je 
schuin omhoog naar de top van de  
Trots van Leeuwarden, waar een prachtig 
uitzicht over de stad op je wacht.  
Ontdek het zelf!

oldehove.eu

RONDLEIDING

City Train Leeuwarden

 Zaterdag t/m donderdag 

Moe van het lopen? Valt buienradar 
tegen? Ontdek Leeuwarden dan 
vanuit een gezellig treintje! City Train 
Leeuwarden maakt een mooie rit door 
de historische binnenstad. Je ziet de 
beroemde scheve Oldehove tijdens 
een rit langs de prachtige grachten, 
afgewisseld met vele rijksmonumenten. 

citytrainleeuwarden.nl

TENTOONSTELLING

Onderwatervermoeden

 Vrijdag t/m Zaterdag 

Tijdelijk staat De Utrecht in het teken 
van abstracte, herkenbare, grote en 
kleine, rauwe en tegelijkertijd kwetsbare 
sculpturen van Maartje Korstanje.  
De beelden verspreiden geen mooi-
weer-praatjes, maar bieden ruimte voor 
mijmeringen en stellen tegelijkertijd  
iets urgents aan de kaak.

deutrecht.frl
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