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MUZIEK

Breszztime! 

 Vrijdag 9 december 

In Theater de Bres staat een heerlijke 
avond op het programma, met muziek van 
Methoxy, Elvira and Friends. Zangeres en 
pianiste Methoxy speelt eigen nummers, 
Gabrielle Terpstra en Axl Hofstede geven 
een gastoptreden en contrabassiste 
Elvira van Poelgeest spettert samen met 
gitaristen Ivo Poelsma en Sierk Andela. 

theaterdebres.nl

KERSTMARKT

Kerstmarkt in de 
Blokhuispoort 

 10 & 11 december 

Op zaterdag en zondag barst het in de 
oude gevangenis van Leeuwarden weer 
van de fijne kerstvibes. Met meer dan 
vijftig standhouders, muziek van oa 
Karin Bloemen en Syb vd Ploeg én een 
foodplein met winterse hapjes belooft 
de tiende editie van de kerstmarkt in de 
Blokhuispoort een groot feest te worden!

visitleeuwarden.nl 

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

TENTOONSTELLING 

Handle with Care

 Dinsdag t/m Zondag 

Handle with care draait om de hand en 
haar gebaren - uitingen van intimiteit, 
mededogen, stilte, dwang, arbeid en 
feest. De universele rol van handen en 
vingers in het leven van zowel mens als 
dier is in deze tentoonstelling gevangen 
in keramiek. Met 37 kunstwerken rond dit 
thema is het een reis vol indrukken. 

princessehof.nl

THEATER

North Side Story

 9 t/m 18 december 

Art Gallery SPOONK verrast met een 
energieke theatervoorstelling, gebaseerd 
op de klassieker Romeo & Julia, maar 
dan met een eigentijdse en unieke twist. 
Dit verhaal waarin de liefde tussen de 
Romantische Romeo en de Pittige Julia 
opvlamt als tegenhanger van de haat 
wordt realistischer en actueler dan ooit. 

spoonk.com

WANDELTOCHT

Theaterwandeling  
met De Nassaus

 Dagelijks 

Verhalenverteller Jan-Dirk van Ravesteijn 
kruipt al 25 jaar in de huid van “Us Heit” 
en legt met veel humor uit hoe de stad 
ontstond en wat de bijdrage is geweest van 
Us Heit (Stadhouder Willem Lodewijk) en 
andere Bekende Leeuwarders. Geniet van 
een frisse combi tussen geschiedenis en 
theater, met een lekker relativerend sausje. 

vanravesteijnentertainment.nl

Meer cultuur snuiven?

Even ontsnappen aan de frisse 
winter? Duik het theater in, pak een 

toffe film of ga los bij je favoriete 
artiesten. Bekijk hier het complete 

culturele aanbod


