HIGHLIGHTS
21 november t/m 4 december

MUZIEK

TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING

Breszztime!

Vrijheid, Vetes, Vagevuur

Homo Bulla Est

25 & 26 november

Dinsdag t/m Zondag

25 & 26 november

In Theater de Bres staan twee heerlijke
muzikale avonden op het programma.
Vrijdagavond XXL Songwriters met
Vythess, special guests en animatiefilms
van NHL/Stenden-studenten. Zaterdag
staat in het teken van teksten en
muziek van eigen bodem, hartstochtelijk
gezongen door Noordenbos en Ko.

Duik in de roemruchte geschiedenis van
Friese middeleeuwen! Deze 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.

De Utrecht is een verborgen parel in de
Leeuwarder binnenstad, die op zichzelf
al de moeite waard is van het ontdekken.
Maar ken je de intieme, wisselende
exposities al? Tot en met 26 november
tref je er de video-kunstwerken van
Inge Reisberman, waarin tijd en ruimte
vervloeien. Dompel je onder in deze ‘slow
cinema’ in een wereld vol verwondering.

friesmuseum.nl

deutrecht.frl

WANDELTOCHT

RONDLEIDING

theaterdebres.nl

TENTOONSTELLING

Feest!

Dinsdag t/m Zondag
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.

Miniature People Leeuwarden

Prison Tour Blokhuispoort

dagelijks

Elke Zaterdag en Zondag

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.

Eeuwenlang staat de voormalige
gevangenis al in het centrum van
Leeuwarden: de roemruchte Blokhuispoort.
Vele honderden misdadigers hebben hier
gevangen gezeten, ieder met zijn eigen
verhaal... Een spannend gebouw met
meesterlijke verhalen over ontsnappingen
en het ruige leven in de bak, verteld door
oud-bewaarders.

miniaturepeopleleeuwarden.nl

blokhuispoort.nl

princessehof.nl

GRAFFITIKUNST

Street Art Wandeling
Dagelijks
Loop aan de hand van de Street Art
Map op eigen houtje een verrassende
route door Leeuwarden! Tijdens
deze wandeling loop je langs diverse
(legaal en illegaal) aangebrachte
kunstwerken in de openbare ruimte,
van grote muurschilderingen tot kleine
elektriciteitskastjes en prachtige graffiti.
aguidetoleeuwarden.nl
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