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LICHT- EN GELUIDSHOW

Maria Louise was here

 t/m 5 november 

Verbluffende videoprojecties en een 
meeslepende audio-ervaring komen 
samen in een kleurrijk uitgelichte 
paleistuin midden in de historische 
binnenstad. Schuif op donderdag, vrijdag 
of zaterdag om 20u aan in de paleistuin 
voor een magische Son et lumière. Loop 
gerust binnen of reserveer online een 
gratis plekje.

princessehof.nl

MULTIDISCIPLINAIR

De Stadskas

 t/m 16 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

FESTIVAL

Explore the North

 14 t/m 16 oktober 

Ontdekkers opgelet! Explore the North 
is hét stadsfestival uit Leeuwarden voor 
muziek, literatuur, theater, verhalen en 
meer. Op het programma staan dit jaar 
o.a. Pitou, YINYIN, Carmen Villain, Amaro 
Freitas, Joost Oomen, Billie Marten 
en nog veel meer spannende acts uit 
binnen- en buitenland.

explore-the-north.nl

EXPOSITIE

T-Rex in Town

 Vanaf 15 oktober 

Reis af naar een compleet andere wereld! 
Stap 66 miljoen jaar terug in de tijd 
en ontdek alles over de Koning van de 
Krijtperiode in Natuurmuseum Fryslân. 
Daar vind je een uniek, uiterst zeldzaam 
skelet: één van de meest complete ooit 
gevonden! T-Rex in Town is daarmee 
een ultiem familie-uitstapje in de 
herfstvakantie.

natuurmuseumfryslan.nl

RONDLEIDING

City Train Leeuwarden

 Zaterdag t/m donderdag 

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, 
check de dienstregeling online!
 
citytrainleeuwarden.nl

MULTIDISCIPLINAIR

Coole kidsnacht 

 Vrijdag 14 oktober 

Tijdens deze avond blijven veel musea 
in Leeuwarden speciaal open voor 
kinderen en organiseren ze leuke 
activiteiten! En ja, ouders en familie 
zijn ook van harte welkom. Ontdek het 
zelf: doe mee met riddertje in het Fries 
Museum, neem een sneak peek bij T-Rex 
of join een slaapfeestje in het Fries 
Landbouwmuseum! 

bit.ly/coole-kidsnacht2022

THEATER

Breszztime! 

 Zondag 23 oktober 

Een avond vol theater, kunst, muziek en 
poëzie! Verhalen van Tussenin is een 
theatervoorstelling over een man die na 
een motorongeluk in een coma belandt, 
waar je de bizarre dromen van de man in 
zijn ‘sluimerstand’ meemaakt. Na afloop 
is er een multidisciplinaire expositie met 
muziek, poëzie en dans. 

theaterdebres.nl


