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Feest! © Thomas Nondh Jansen

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

TENTOONSTELLING 

Feest!

 Dinsdag t/m Zondag 

De vrolijkste expositie van Leeuwarden! 
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.

princessehof.nl

LICHTKUNSTFESTIVAL

LUNA Young Masters & 
Currents

 Vanaf 3 februari 

Verschillende kunstenaars uit binnen- en 
buitenland vertonen hun kunsten tijdens 
LUNA Young Masters & Currents in het 
Stationskwartier. Twee weken lang zijn 
de kunstwerken van deze Young Masters 
te bewonderen aan de Snekertrekweg! 
Verdiep je in een boeiend randprogramma, 
haak aan bij een rondleiding, of ontdek 
het op eigen houtje. 

mediaartfestival.nl

FIETS TOUR 

Bike Tour Leeuwarden

 Elke vrij, Za en Zo 

Onder leiding van een enthousiaste local 
is dit dé ideale manier om de stad te 
ontdekken. De gids fietst met je mee langs 
oude monumenten, verborgen pareltjes, 
hippe plekken en vertelt natuurlijk mooie 
verhalen. Geen saaie geschiedenisles, 
maar wel een verrassende fietstocht, 
kriskras door Leeuwarden! 

leeuwardencityevents.nl

EXPOSITIE

Galerie Roos van Tudor

 do, vr en Za 

Friese kunstenaar Boele Bregman komt 
met een solo expositie in Galerie Roos 
van Tudor. Hij heeft zijn hele leven lang 
geworsteld met zijn oorlogservaringen. 
Zijn werk gaat dan ook over de grote 
morele vraagstukken van die tijd. Zijn 
soms woeste en angst inboezemende 
schilderijen veranderden in de loop der 
tijd in pasteltinten geschilderde stillevens. 
Bekijk het zelf!

roosvantudor.nl

DIERENTUIN

Op ontdekkingstocht  
in AquaZoo

 Dagelijks 

Maak kennis met de bewoners van 
AquaZoo Leeuwarden! Bewonder de 
Amoertijgers en de in het wild uitgestorven 
Pater Davidsherten en sta oog in oog met 
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

TOUR

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


