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TENTOONSTELLING 

Feest!

 vanaf 29 oktober 

Een jaar lang viert het Princessehof 
feest! Met de tentoonstelling: Feest! 
laat het Princessehof zien hoe er in heel 
Nederland feest wordt gevierd; van 
Pesach en Ketikoti tot Carnaval en Divali. 
De verschillen tussen de vieringen zijn 
groot, maar eten en drinken spelen bijna 
altijd een belangrijke rol, en daarmee ook 
keramiek.

princessehof.nl

TENTOONSTELLING

Vrijheid, Vetes, Vagevuur

 Dinsdag t/m Zondag 

Vrijheid, Vetes, Vagevuur duikt in de 
roemruchte geschiedenis van Friese 
middeleeuwen. De expo toont nieuwe 
wetenschappelijke inzichten over de 
samenleving van het noorden in de 
volle en late middeleeuwen. Ontdek een 
verhaal over vrouwen met een overdaad 
aan schitterende juwelen, gewelddadige 
vetes tussen clans, krijgers met 
polsstoksperen en opgeschoren haar.

Friesmuseum.nl

EVENEMENT

De Nacht van de Nacht

 Zaterdag 29 oktober 

De Nacht van de Nacht zet het donker 
in de spotlights! Deze avond kun je de 
Oldehove beklimmen voor een uniek 
uitzicht over de stad in het donker, 
rijdt de City Train extra nachtelijke 
rondes, organiseert het HCL speciale 
avondstadswandelingen en vaar je met 
een praam door de donkere grachten.

Nachtvandenacht.nl

DIERENTUIN

Dino’s in AquaZoo  
(Laatste kans)

 Dagelijks t/m 31 okt 

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 héél ver mee terug in de tijd. Durf jij 
langs te komen?

aquazoo.nl

TENTOONSTELLING

De Onderwatersafari

 dagelijks 

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

ARCHITECTUUR

Museumhuis van Eysinga

 Wo, Do, Za en Zo 

Een herenhuis gebouwd door een van de 
aanzienlijkste mannen van de achttiende 
eeuw. Daar verwacht je natuurlijk pracht 
en praal. Maar neem je ook een kijkje 
in de vertrekken van het personeel? En 
waarom stond het huis een periode leeg? 
Maak kennis met de familie Van Eysinga, 
bel aan, laat je verrassen en neem plaats 
aan de speeltafel.

museumhuizen.nl/huis-van-eysinga

WANDELTOCHT

Miniature People Leeuwarden

 dagelijks 

Maak kennis met de kleinste inwoners 
van de stad! Op meer dan zestig locaties 
in de Leeuwarder binnenstad ontdek je 
de minuscule mensjes op onverwachte 
plekken. Rotsklimmers klauteren het 
stadhuis op, daklozen slapen onder een 
marmeren sierrand en een bouwvakker 
met drilboor maakt een enorme scheur in 
de grond. 

miniaturepeopleleeuwarden.nl


