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KINDERPROGRAMMA

Binnenwoud

 23 en 24 juli 

Binnenwoud betovert je met kleuren, 
geuren en een heus boslaboratorium. 
Kinderen mogen meedoen aan de 
muzikale performance van Loes Schaap, 
met de volwassenen als publiek. Beleef 
deze zintuiglijke voorstelling over de 
onzichtbare kleuren van de natuur in de 
Westerkerk!

explore-the-north.nl

TENTOONSTELLING

Motus Mori

 20 t/m 24 juli 

Hoe wil jij herinnerd worden? In het 
internationale kunstproject Motus 
Mori wordt het menselijk lichaam een 
kinetisch archief. Bedenkster Katja 
Heitmann archiveert ‘de beweging van 
Leeuwarden’ door haar inwoners te tonen 
in aangrijpende bewegingsportretten. 
Neem een kijkje!

arcadia.frl

BOOTVERHUUR

Dagje varen

 Dagelijks 

Summer in the City! De perfecte tijd om 
lekker met een bootje door de grachten 
te dobberen. Ontdek de stad vanuit 
een uniek perspectief en geniet van de 
vrijheid van het water. Met Greenjoy, 
Houtsma Verhuur, Sloepverhuur Techum 
en Bootverhuur Bonkevaart is er genoeg 
te kiezen. Huur je eigen (fluister)boot en 
geniet! 

visitleeuwarden.nl

DIERENTUIN 

AquaZoo

 Dagelijks 

Maak kennis met de nieuwe bewoners 
van AquaZoo Leeuwarden! Bewonder 
de Amoertijgers en de in het wild 
uitgestorven Pater Davidsherten. Naast 
deze nieuwe bewoners, sta je hier oog 
in oog met nijlkrokodillen, ijsberen, 
rode panda’s, ringstaartmaki’s en 
nog veel meer. Strik de veters van je 
wandelschoenen, pak een plattegrond en 
ga op avontuur!

aquazoo.nl

TOUR

Oranje Nassau Wandeling

 Zaterdag 23 juli 

Wandel met een lokale gids langs 
historische monumenten en andere 
plekken in Leeuwarden die een rol 
hebben gespeeld in de geschiedenis 
van de Friese Nassaus en de Oranjes. Zo 
leer je alles over het Princessehof, het 
Stadhouderlijk Hof, de Waalse kerk en 
natuurlijk de Friese Royals!

historischcentrumleeuwarden.nl

TENTOONSTELLING

De Onderwatersafari

 dagelijks 

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

EVENEMENT

BOSK

 Dagelijks 

Meer dan duizend grote en kleine bomen 
lopen deze zomer door de binnenstad. 
In dit wandelende bos gebeurt van 
alles, van muzikale optredens tot een 
rechtszaak: op 23 juli staat één van de 
bomen centraal in een fictieve rechtszaak 
waarin twee Leeuwarder families lijnrecht 
tegenover elkaar staan.

bosk.frl


