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TENTOONSTELLING

Middeleeuwen in Friesland

 Dinsdag t/m Zondag 

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

CULTUUR

Museumnacht FRL

 Zondag 17 september 

In de hele provincie openen twintig 
musea ‘s avonds hun deuren. Met een 
avontuurlijk programma vol muziek, 
tentoonstellingen in het donker en 
verhalen die het daglicht niet kunnen 
verdragen. In Leeuwarden doen meerdere 
musea mee, check de website! 

museumnacht.frl

LICHT- EN GELUIDSPEKTAKEL

Maria Louise was here

 Elke do, vrij en Za 

Van 15 september t/m 5 november 
presenteert het Princessehof een 
bijzonder licht- en geluidsspektakel. 
Schuif om 20u aan voor een poëtische 
Son et lumière, waar videoprojecties 
en een meeslepende audio-ervaring 
samenkomen in de prachtig uitgelichte 
paleistuin. Loop gerust binnen of 
reserveer online een gratis plekje.

princessehof.nl

MUZIEKFESTIVAL

Popronde Leeuwarden

 Vrijdag 23 september 

Het grootste rondreizende festival  
van Nederland strijkt dit jaar weer 
neer in onze binnenstad. Ruim twintig 
talentvolle acts treden op in verschillende 
locaties, van kroegjes tot kledingwinkels 
en café’s tot podia. Het festival is gratis 
toegankelijk, check het blokkenschema 
online!
 
popronde.nl

TENTOONSTELLING

De Onderwatersafari

 dinsdag - Zondag 

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

TOUR

Highlights Tour

 Donderdag t/m Zondag 

Een historische stadswandeling met 
gids is de ideale manier om de stad te 
ontdekken! De wandelingen van Historisch 
Centrum Leeuwarden voeren langs vele 
monumenten, oude grachten, verborgen 
hofjes en vergeten steegjes – een unieke 
blik op de stad. Ook zijn de wandelingen in 
meerdere talen beschikbaar. 

historischcentrumleeuwarden.nl

GRAFFITIKUNST

Street Art Wandeling

 Dagelijks 

Loop aan de hand van de Street Art 
Map op eigen houtje een verrassende 
route door Leeuwarden! Tijdens 
deze wandeling loop je langs diverse 
(legaal en illegaal) aangebrachte 
kunstwerken in de openbare ruimte, 
van grote muurschilderingen tot kleine 
elektriciteitskastjes en prachtige graffiti. 
Ook kan je deze wandeling elke zondag 
lopen met gids, schrijf je in op de website! 

aguidetoleeuwarden.nl
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