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LOCATIETHEATER

Ut Liwwadder Bieroproer

 t/m 2 okt 

De oude binnenstad vormt het decor 
van een muzikaal theaterspektakel: Ut 
Liwwadder Bieroproer. Een onvergetelijk 
avondje uit waar theater, muziek, zang en 
dans elkaar ontmoeten onder het genot 
van een heerlijk biertje. Duik in een uniek 
stukje geschiedenis van Leeuwarden op 
de plek waar deze ook écht plaatsvond.  

bieroproer.theater

DIERENTUIN

Dino’s in AquaZoo

 Dagelijks 

Opeens sta je oog in oog met enorme 
dinosaurussen in AquaZoo! Zoek naar 
de Triceratops, Tyrannosaurus rex, 
de Velociraptor en waterdino’s als de 
Plesiosaurus en de Mosasaurus. Deze 
levensechte dinosaurussen, waarvan een 
aantal bewegen en geluid maken, nemen 
je heeeel ver mee terug in de tijd. Kom 
maar langs als je durft!

aquazoo.nl

MULTIDISCIPLINAIR

De Stadskas

 1 t/m 13 oktober 

Festival Explore the North presenteert de 
Stadskas met een gevarieerd programma 
van lokale makers tot internationale 
producties en van techno en indie tot 
bordspellen en bingo. Deze glazen kas op 
het Hofplein is hét culturele hart van het 
festival, het programma is grotendeels 
gratis toegankelijk. 

explore-the-north.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

RONDLEIDING

Stichting Praamvaren

 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. Een unieke 
manier om Leeuwarden te bekijken zoals 
je de stad nog nooit zag! 

rondvaarten-leeuwarden.nl

EXPOSITIE

Galerie Roos van Tudor

 do, vr en Za 

Beeldend kunstenaar Lilian Eliëns 
portretteert haar fascinatie met 
de modewereld (en ontmaskert de 
lichaamstaal van modellen) in de expositie 
Reveal. Daarnaast is in Graphic Meetings 
2 recent werk van Wijke van der Bij, 
Mirka Farabegoli,  Julienne Jattiot, Heine 
Noordstra en José Witteveen te zien.

roosvantudor.nl

THEATER

Festival overmorgen

 30 sept, 1 en 2 okt 

Vijf bijzondere voorstellingen over Helden, 
tijdens het laatste festivalweekend van 
dit rondreizende theaterfenomeen. In o.a. 
de stadsschouwburg en De Doas spelen 
de verschillende shows op meerdere 
momenten, mooi omlijst door een gratis 
randprogramma met live muziek en 
gesprekken met de makers. Check de site!

festivalovermorgen.nl


