Friesland Free Tour op vrijdagmiddag
Ga mee met de enthousiaste gids van A Guide to Leeuwarden en laat je meenemen
door de hoofdstad van Fryslân. Deze stadswandeling door Leeuwarden vertelt het
verhaal van deze unieke regio met haar eigen taal en cultuur. We leren je een
beetje Fries, gaan de Friese Statenzaal van binnen bekijken en zien hoe
Oranjekoeken gemaakt worden. Aan het einde van deze stadswandeling weet je
hoe je een ‘oprjochte Fries‘ moet zijn.
De Friesland Free Tour begint elke vrijdag om 15:00 uur bij de Oldehove op het
Oldehoofsterkerkhof.

Schatkamer Friese cultuur
“Sssstt…! In Tresoar fluistert de tijd.” Deze moderne bewaarplaats en schatkamer
van de Friese historie is in essentie een plek van reflectie, concentratie, kennis en
studie. In 2018 kun je er kennismaken met de rijke Friese cultuur in Europees
perspectief. Van Middeleeuwse handschriften in de kelder, via unieke exposities,
tot historische en nieuwe filmprojecten! Elke maandag t/m vrijdag: 9:00-22:00. Elke
zaterdag en zondag: 11:00-18:00.
Adres: Tresoar Boterhoek 1 8911 DH Leeuwarden

Kerend tij: waterpanorama
De droom van Sense of Place speelt zich af aan het Wad. Maar in de binnentuin van
het voormalige Aegon-gebouw aan het Stationsplein in Leeuwarden kan de
bezoeker van Culturele Hoofdstad ook ín de stad iets ervaren van dit prachtige
gebied. Daar staat het kunstwerk Waddenpanorama, ontworpen door de
kunstenaar Alex van de Beld. Het Panorama, door kunstenaars Irem Kaneli en Stijn
Smit uit Waddenklei gemaakt, geeft een abstracte weergave van eb en vloed en de
voortdurende beweging van het gebied. Een geluidskunstwerk van Tristan Visser
maakt het tot een totaalervaring. Elke maandag t/m zaterdag 9:30-17:00
Adres: Stadsoase Stationsplein 8911 AC Leeuwarden

Places of Hope
Places of Hope gaat over landmakers, de geuzentitel voor bijzondere mensen die
de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben ons land een nieuwe
toekomst in te leiden. Die toekomst begint in Leeuwarden, waar mens en natuur,
stad en platteland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tientallen landmakers
bieden met hun projecten inspiratie voor een duurzame toekomst.
Elke donderdag t/m zondag 12:00 – 17:00
Adres: Turfmarkt 11 8911 KS Leeuwarden

Liwwadders! Our present, past and future.
De subtitel Our past, present and future. What’s yours? geeft aan waar het in het
paviljoen om draait: de identiteit van (de gemeente) Leeuwarden en haar
bewoners. In een expositie ga je op reis door de tijd en leer je de Liwwadders van
vroeger kennen. Hoe klonk hun taal? Wat hield hen bezig? Maandag t/m vrijdag
11:00 – 17:00 zaterdag en zondag 13:00-17:00
Adres: Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden

