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FESTIVAL

Uit in Huis

 3 september 

Beleef de aftrap van het nieuwe culturele 
seizoen! Op deze zondagmiddag zijn er 
podia door de hele binnenstad, met een 
programma voor jong en oud. Maar ook 
in theaters en musea presenteren de 
Leeuwarder culturele instellingen zich. 

uitinhuis.frl

MUZIEK

Zuidergrachtconcert

 3 september 

De Zuidergracht wordt omgetoverd  
tot een prachtige concertlocatie!  
Het water naast de Blokhuispoort krijgt 
een podium tegenover Proefverlof, waar 
oa Elske DeWall, Leona Philippo en Krystl 
optreden. De avond is gratis toegankelijk, 
perfect om met je bootje langs te komen 
dobberen dus! (vol=vol)

zuidergrachtconcert.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

ACTIVITEIT 

Beklim de Oldehove

 dagelijks 

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

FILM

Plons Filmfestival

 2, 3, 4 september 

Duik in docu tijdens de 3e editie van 
PLONS! International Short Documentary 
Film Festival Leeuwarden. Dit weekend 
meert het Scheepsatelier Eestroom 
aan in de Prinsentuin en kun je het 
hele weekend lang mooie, ontroerende, 
verbazingwekkende of grensverleggende 
documentaire films kijken.

plonsfilmfestival.nl

TENTOONSTELLING

Ongehoord!

 vanaf 1 september 

In Obe opent een nieuwe expositie: 
vanaf 1 september sta je oog in oog 
met bekende en onbekende historische 
figuren. Persoonlijke verhalen, die een 
inkijk geven in de samenleving van toen 
en allemaal afkomstig uit de schatkamer 
van Friesland.

tresoar.nl

TENTOONSTELLING

Middeleeuwen in Friesland

 vanaf 10 september 

In het Fries Museum draait de 
tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur 
om de middeleeuwen in het Noorden.  
De expo toont nieuwe wetenschappelijke 
inzichten over de samenleving van het 
noorden in de volle en late middeleeuwen. 
Het Friesland van toen (Tota Frisia) 
strekte zich uit van de huidige provincie 
Friesland tot aan de Wezer in het Duitse 
Ostfriesland. 

friesmuseum.nl
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