
 1 t/m 14 augustus 

HIGHLIGHTS

.nl

TENTOONSTELLING

KOREA (Laatste kans)

 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. Duik in de 
rijke Koreaanse cultuurgeschiedenis aan 
de hand van topstukken uit het National 
Museum of Korea in Seoul.

princessehof.nl

MUZIEK

Prinsentuinconcerten

 Iedere Zondag 

Op zomerse zondagmiddagen vinden er 
wekelijkse prachtige, sfeervolle en gratis 
toegankelijke concerten plaats in de 
Prinsentuin. Geniet op 7 augustus van de 
swingende klanken van duo Weima & van 
der Werf én dans op de pop/rock/country 
van Vander Linde. 14 augustus wordt een 
heerlijke melancholische zondagmiddag, 
met de diepe stem van Djoeke en de 
warme melodieën van WIEBE.

prinsentuinconcerten.nl

EVENEMENT

BOSK

 Dagelijks 

Meer dan duizend grote en kleine 
bomen lopen nog t/m medio augustus 
door de binnenstad. Zwaai de bomen 
op 14 augustus om 20:00 uur uit op het 
Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden 
en geniet van dans en muziek voordat 
de bomen vertrekken naar hun 
eindbestemming: een vaste plek in  
de gemeente Leeuwarden. 

bosk.frl

TENTOONSTELLING

Petrit Halilaj

 Dinsdag t/m Zondag 

De solotentoonstelling van Petrit Halilaj: 
You used to fly, go everywhere and wake 
up those who are asleep verweeft realiteit 
en verbeelding in installaties die de tol 
van kunst en cultureel erfgoed binnen 
een gemeenschap belichten. Voor het 
eerst in Nederland te zien, dus zeker de 
moeite waard! 

friesmuseum.nl 

ACTIVITEIT

Stadsstrand Leeuwarden

 Dagelijks 

Voor een heerlijke stranddag hoef je niet 
per se naar de kust. In hartje Leeuwarden 
vind je namelijk het stadsstrand! Dé plek 
om te SUPpen, kanoën of om gewoon een 
ijskoud drankje te nuttigen op een warme 
dag. Ontdek het zelf!

Supskoolleeuwarden.nl

LANDSCHAPSKUNST

Giga Insecta (Laatste kans)

 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

RONDLEIDING

Prison Tour Blokhuispoort

 Elke Zaterdag en Zondag 

Eeuwenlang staat de voormalige 
gevangenis al in het centrum 
van Leeuwarden, de roemruchte 
Blokhuispoort. Vele honderden 
misdadigers hebben hier gevangen 
gezeten, ieder met zijn eigen verhaal... 
Een spannend gebouw met meesterlijke 
verhalen over ontsnappingen en het 
ruige leven in de bak, verteld door oud-
bewaarders.

blokhuispoort.nl


