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TENTOONSTELLING

À la campagne  
(Laatste kans)

 Dinsdag t/m Zondag 

Een prachtige tentoonstelling in het Fries 
Museum! À la campagne: het Franse 
licht van Maris tot Monet brengt je fraaie 
landschappen van Franse én Nederlandse 
meesters. Ga aan de hand van ruim 90 
schilderijen op reis langs velden met 
klaprozen, lieflijke kusten en bloeiende 
boomgaarden en ontdek de evolutie 
van de ‘Franse blik’ op de 19e-eeuwse 
schilderkunst. Pak je kans!

friesmuseum.nl

LANDSCHAPSKUNST

Giga Insecta

 Dagelijks 

Op steenworp afstand van Leeuwarden 
vind je Park Vijversburg, waar je oog 
in oog staat met twintig metershoge, 
bewegende insecten. Dompel jezelf onder 
in de wereld van insecten, ga mee op 
kriebelende speurtochten en trotseer de 
duizendpoot van zeven meter hoog!

vijversburg.nl

FESTIVAL

Welcome to The Village

 15 t/m 17 juli 

Welcome to The Village barst ein-de-lijk 
weer los! Dit jaar strijkt het mooiste kleine 
festivaldorp van Nederland neer in de 
binnenstad van Leeuwarden. Fun fact: 
het festival bestaat tien jaar. En met acts 
als De Staat, Peaches, My Baby en MEAU 
wordt dit keihard gevierd! Bij zijn? Koop je 
kaartjes online.  

welcometothevillage.nl

CONCERT 

Typhoon

 Zaterdag 9 juli 

De energieke verhalenverteller Typhoon 
komt naar Leeuwarden! Met hits 
als Zandloper, Alles Is Gezegend en 
Bumaye staat er een heerlijke broeierige 
avond in Neushoorn voor de boeg. 
Verwacht  kleurrijke verhalen, uit het 
leven gegrepen, vol poëzie, liefde en 
engagement. 

neushoorn.nl

RONDVAART

Gondola Tours Leeuwarden

 vr, Za en Zo 
Maak een rondvaart door Leeuwarden 
in een echte Venetiaanse gondel. Geniet 
vanaf het water van de stad, in stijl en 
luxe van een echte Venetiaanse gondel. 
Maak een romantische tour van een uur, 
of stel je eigen programma samen en 
geef een geheel eigen invulling aan de 
vaartocht.

gondolatours.nl

WANDELING

Miniature People Bosk

 Dagelijks 

De populaire Miniature people wandeling 
komt met iets nieuws! Speciaal voor Bosk 
is de route uitgebreid: de kleinste inwoners 
van Leeuwarden volgen dezelfde route als 
de duizend wandelende bomen die deze 
zomer de stad overnemen. Onderweg loop 
je bomenplanters en tuiniers tegen het lijf, 
maar ook fietsers en een waterdraagster. 
Kun jij ze allemaal vinden?

miniaturepeopleleeuwarden.nl

ARCHITECTUUR

Museumhuis van Eysinga

 Wo, Do, Za en Zo 

Een herenhuis gebouwd door een van de 
aanzienlijkste mannen van de achttiende 
eeuw. Daar verwacht je natuurlijk pracht 
en praal. Maar neem je ook een kijkje 
in de vertrekken van het personeel? En 
waarom stond het huis een periode leeg? 
Maak kennis met de familie Van Eysinga, 
bel aan, laat je verrassen en neem plaats 
aan de speeltafel.

museumhuizen.nl/huis-van-eysinga


