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VERHALEN

Verhalenavond

 Vrijdag 18 november 

Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland 
elkaar om te luisteren naar verhalen op 
allerlei bijzondere locaties in Friesland. 
Dit jaar staat het thema De Ommekear
(de ommekeer) centraal & voor elk 
verhaal is een luisterend oor. De plek waar 
het verhaal wordt verteld, wordt gekozen 
door de verteller. 

verhalenavond.nl

THEATER

Breszztime! 

 Zondag 20 november 

Een avond vol muziek, dans en poëzie in 
theater de Bres! BOB DYLAN – The times 
they are a changing is een voorstelling over 
het leven van Bob Dylan: met foto’s, dans en 
natuurlijk heel veel muziek wordt zijn leven 
uitgebeeld. Verwacht een hele bijzondere 
tribute aan de legendarische Bob Dylan.

theaterdebres.nl

FILM FESTIVAL

Noordelijk Film Festival

 9 t/m 13 november 

Een bomvol programma met boeiende 
speelfilms, intrigerende documentaires en 
bijzondere arthouse films wordt aangevuld 
met speciale premières, internationale 
gasten, korte films, retrospectieven, 
live muziek, leuke feesten en een 
buitengewone sfeer in onder andere 
De Harmonie en Slieker Film. Check het 
programma en boek je tickets online!

noordelijkfilmfestival.nl

KLASSIEKE MUZIEK

Apollo Ensemble

 Vrijdag 18 november 

In de Grote Kerk speelt het Apollo 
Ensemble werk van Jacob Obrecht en 
Johann Sebastian Bach. Het ensemble, 
bestaande uit internationale topmusici, 
speelt op historische instrumenten en 
groeide uit tot één van Europa’s meest 
bijzondere kamermuziekgroepen van 
oude muziek. 

appassionata-leeuwarden.nl

VIERING

Diwali

 Zaterdag 12 november 

Dompel je onder in de Indiase cultuur 
tijdens de jaarlijkse Diwali-viering in 
Leeuwarden! In Stichting Cultureel 
Centrum Mahatma Gandhi (Oldegalileën) 
beleef je tijdens dit ‘Festival of Lights’ 
een gevarieerd programma, met hapjes 
en drankjes, een traditioneel diner en veel 
meer culturele activiteiten. 

lu.ma/diwali-2022

EXPOSITIE

T-Rex in Town

 dinsdag t/m Zondag 

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 van een Tyrannosaurus Rex: 
één van de meest complete ooit gevonden! 

natuurmuseumfryslan.nl

RONDLEIDING

A Guide to Leeuwarden 

 Dinsdag t/m Zondag 

Wandelend door de binnenstad ontdek 
je alle verborgen parels van Leeuwarden. 
Een bevlogen stadsgids laat je 
kennismaken met de geschiedenis, 
die goed bewaard is gebleven. Luister 
naar verhalen over Leeuwarden als 
Hofstad, vergaap je aan de mooiste 
plekken en krijg op maat gemaakte tips 
voor jouw bezoek aan Leeuwarden!

aguidetoleeuwarden.nl
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