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Museumhuis van Eysinga © Marieke Balk

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

ARCHITECTUUR

Museumhuis van Eysinga

 Wo, Do, Za en Zo 

Een statig 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

RONDLEIDING

Vrijheid, Vetes, Vagevuur

 Elke 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. Loop mee 
met een museumgids en ontdek de 
boeiende verhalen achter de historische 
voorwerpen in de tentoonstelling.

friesmuseum.nl

NATUUR

Park Vijversburg

 Dagelijks 

Willen de kinderen lekker uitwaaien of 
heb je zelf behoefte aan frisse lucht? 
Park Vijversburg, op een steenworp 
afstand van Leeuwarden, biedt een 
heerlijk gebied van 30 hectare groot waar 
je lekker kunt uitrusten en wandelen. 
Ontdek het park zelf en geniet van de 
vele kunstwerken!

vijversburg.nl 

RONDLEIDING

Prison Tour Blokhuispoort

 Elke Zaterdag en Zondag 

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.

blokhuispoort.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. 
Op donderdagen gratis entree!

natuurmuseumfryslan.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 
metershoge muurschilderingen tot kleine 
elektriciteitskastjes en prachtige graffiti.
 
aguidetoleeuwarden.nl


