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TENTOONSTELLING

KOREA (Laatste kans)

 Di – Zo t/m 21 aug 

De Zuid-Koreaanse popcultuur staat als 
nooit tevoren in de schijnwerpers. Met 
deze expo in het Princessehof duik je in 
de rijke Koreaanse cultuurgeschiedenis 
aan de hand van topstukken uit het 
National Museum of Korea in Seoul, die 
voor het eerst in Nederland (en nog maar 
t/m 21 augustus) te zien zijn. 

princessehof.nl

TOUR

Elfstegentocht

 Elke Zaterdag 

Wandel met een gids langs de verborgen 
juweeltjes van Leeuwarden. Met een 
echt Liwwadder als gids ontdek je 
elf verstopte steegjes en verscholen 
binnenterreinen in de oudste delen van 
de binnenstad. Ontdek zelf deze fraaie 
hidden gems met bijbehorende verhalen 
en reserveer op tijd je plekje online! 

historischcentrumleeuwarden.nl

MUZIEK

Prinsentuinconcerten

 Iedere Zondag 

Op zomerse zondagmiddagen 
vinden er wekelijks heerlijke en gratis 
toegankelijke concerten plaats in de 
Prinsentuin. Geniet op 21 augustus 
van het Troubadour Tre!en met o.a. 
Joe Buck. Op 28 augustus worden 
de Prinsentuinconcerten swingend 
afgesloten: dansen op bruisende cumbia 
en latin rock van Los Tréboles en 
Massada. 

prinsentuinconcerten.nl

RONDLEIDING 

City Train Leeuwarden

 Zaterdag t/m donderdag 

Moe van het lopen? Valt buienradar tegen? 
Ontdek Leeuwarden dan vanuit een 
gezellig treintje! City Train Leeuwarden 
maakt een mooie rit door de historische 
binnenstad. Je ziet de beroemde scheve 
Oldehove tijdens een rit langs de 
prachtige grachten, afgewisseld met vele 
rijksmonumenten. Inclusief audiotour!

citytrainleeuwarden.nl

RONDLEIDING

Praamverhuur Leeuwarden

 Dagelijks 

Stap in een rondvaartboot en ontdek 
onze prachtige waterstad! Geniet 
vanaf het water van de monumentale 
grachtenpanden, de leuke straatjes en 
het fraaie stadspark. Een lokale gids 
vertelt mooie verhalen over de stad vanaf 
een authentieke Friese Praam, met een 
tweede scherm waarop historische foto’s 
te zien zijn. Een unieke manier om de 
historie van Leeuwarden te beleven! 

praamverhuurleeuwarden.nl

TENTOONSTELLING

Schatten uit Doggerland 
(Laatste kans) 

 Dagelijks t/m 4 september 

Bij de familietentoonstelling Schatten 
uit Doggerland maak je een ongekende 
tijdreis van een miljoen jaar. Het is een 
reis voor jong en oud naar een verdwenen 
prehistorische wereld op de bodem van 
de Noordzee. Leer alles over de bewoners 
en de dieren van dit bijzondere land. 

natuurmuseumfryslan.nl

TENTOONSTELLING

Onderwatervermoeden

 Vrijdag t/m Zaterdag 

Tijdelijk staat De Utrecht in het teken 
van abstracte, herkenbare, grote en 
kleine, rauwe en tegelijkertijd kwetsbare 
sculpturen van Maartje Korstanje.  
De beelden verspreiden geen mooi-
weer-praatjes, maar bieden ruimte voor 
mijmeringen en stellen tegelijkertijd  
iets urgents aan de kaak.

deutrecht.frl


