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Decemberlicht © Jacob van Essen

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

KUNST IN PUBLIEKE RUIMTE

Decemberlicht

 Dagelijks 

In de donkere decemberavonden worden 
er door de binnenstad meerdere bijzondere 
lichtbeelden geprojecteerd. Decemberlicht 
verlicht de donkere straatjes met unieke 
projecties van taal, tekst en gedichten tot 
bewegende lichtillustraties. Struin lekker 
door de knusse straten van de binnenstad 
en volg het blauwe lantaarnlicht…

decemberlicht.frl

ACTIVITEIT

Kerstvakantie in  
het Friesmuseum

 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. Voor kinderen zijn 
er gedurende de hele kerstvakantie hele 
leuke activiteiten. Ontdek de verschillende 
spannende verhalen en bekijk het aanbod!

friesmuseum.nl

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

DIERENTUIN

Op ontdekkingstocht  
in AquaZoo

 Dagelijks 

Ga samen op zoek naar bijzondere dieren 
in dierentuin AquaZoo! Hier sta je oog 
in oog met tijgers, Pater Davidsherten, 
nijlkrokodillen, ijsberen, rode panda’s, 
ringstaartmaki’s en nog veel meer. Strik 
de veters van je wandelschoenen, pak 
een plattegrond en ga op avontuur. 

aquazoo.nl

EXPOSITIE

Thuis bij M. C. Escher

 Dinsdag t/m Zondag 

Ontdek de jonge jaren van één van de 
beroemdste inwoners van Leeuwarden: 
M.C. Escher. De wereldberoemde graficus 
werd hier 125 jaar geleden geboren. 
In een intieme presentatie leer je alles 
over zijn jeugd en vergaap je je aan de 
driedimensionale muurschildering van 
Leon Keer, geïnspireerd door Eschers 
duizelingwekkende trappen.

princessehof.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


