
La Holandesa – Nieuwe premièrefilm!
Do, 20:15 / za, 19:00 / zo, 15:00 en 20:15 / ma, 20:15 / di, 14:45 en 20:15 / wo, 20:15

Marleen Jonkman / Nederland, 2017 / 92’ / Drama
Maud en Frank zijn in dit ontroerend drama op vakantie 
in Chili voor een nieuwe start. Na jarenlang proberen, 
hebben ze te horen gekregen dat ze nooit kinderen kunnen 
krijgen. Maar Maud accepteert het niet en verdwijnt na een 
knallende ruzie. In haar eentje reist ze van het zuiden naar 
het noorden van Chili en ontmoet onderweg het jongetje 
Messi. De toevallige ontmoeting tussen de twee is het 
begin van een ontwapenend avontuur door het adembene-
mende landschap van Chili.   

De achtste dag – Nieuwe premièrefilm! 
Do, 14:30 / za, 19:00 / zo, 12:45

Yan Ting Yuen, Robert Kosters / Nederland, België, 2018 / 
92’ / Documentaire
In 2008 klapte het Europese financiële stelsel in elkaar. 
Aan de hand van de reddingsoperatie van Fortis/ABN-Am-
ro, nemen de Europese leiders van toen ons mee naar de 
zeven meest spannende dagen uit 2008. Vandaag, op de 
achtste dag, delen ze hun inzichten, frustraties en angsten. 
Wat gebeurde er echt in de achterkamers van de macht? En 
waar staan we nu, tien jaar later? Met Jean Claude Trichet, 
Wouter Bos, Jan Peter Balkenende, Yves Leterme, Mervyn 

King, Didier Reynders en Nout Wellink.

Docu’s op donderdag
Slieker Film reserveert onder de naam Docu’s op donderdag regelmatig een donderdagavond voor 
de vertoning van documentaires die het verdienen gezien te worden.

Bewaren – of hoe te leven Do, 20:00
Digna Sinke / Nederland, 2017 / 84’
Bewaren – of hoe te leven is een documentaire waarin de 
regisseur haar eigen bewaardrift én die van haar moeder 
onder de loep neemt, maar ook te rade gaat bij digitale 
nomaden die niet veel meer bezitten dan een paspoort, 
telefoon en laptop.

Bewaren – of hoe te leven 
In het reguliere programma - Za, 16:45 / zo, 11:30 / wo, 15:15

Buurman & Buurman hebben een 
nieuw huis - Kinderfilm
Za, 15:30 / zo, 11:30 en 13:15 / di, 14:00 / wo, 14:00

Marek Benes / Tsjechië, 2017 / 57’ / poppenanimatie
‘Buurman en Buurman’ is geliefd bij jong en oud. Het 
is altijd weer genieten van het gestuntel van de beide 
buurmannen, die zelf juist vinden dat ze zo handig zijn. 
Ook in deze nieuwe avonturen gaat er weer van alles mis 
tijdens het klussen.

Isle of Dogs - Voorpremière
Za, 21:00 / wo, 14:45

Wes Anderson / Verenigde Staten, 2018 / 101’ / Anima-
tiefilm
Deze fantasierijke stopmotion-animatiefilm van de 
eigenzinnige en stijlvolle regisseur Wes Anderson (‘Grand 
Budapest Hotel’, ‘Fantastic Mr. Fox’) speelt zich af in het  
Japan in de nabije toekomst waar alle honden verbannen 
worden naar een eiland vol afval genaamd Isle of Dogs. 
Een 12-jarige jongen reist naar het eiland op zoek naar zijn 
huisdier...

The Rider – Week 2
Do, 20:00 / za, 15:45 en 19:15 / zo, 14:30 en 20:00 / ma, 20:00 / di, 14:30 en 20:00 / wo, 20:00

Chloé Zhao / Verenigde Staten, 2017 / 103’ / Drama
‘The Rider’ is een lyrisch, emotioneel en toch ingetogen 
portret van de bijna verdwenen Americana-subcultuur. 
De jonge rodeorijder Brady Blackburn is nog geen midden 
twintig, toch is zijn lot al bezegeld. Na een ernstige val 
mag nooit meer de arena betreden – zal de machocowboy 
uit South Dakota zich weten te herpakken?

 

 

Nico, 1988 – Week 2
Do, 14:45 / za, 16:00 en 21:00 / zo, 20:00 / ma, 20:00 / di, 20:00 / wo, 15:00

Suzanna Nicchiarrelli / België, Italië, 2017 / 93’ / Biografisch 
drama
Nico, artiestennaam van de Duitse Christa Päffgen, was 
in de jaren zestig van de vorige eeuw een legendarische 
schoonheid die een (niet door hem erkend) kind kreeg van 
Alain Delon en regelmatig als zangeres optrad bij The Vel-
vet Underground. Jaren verkeerde ze tussen popgroothe-
den als Mick Jagger, Lou Reed, Bob Dylan, Jackson Browne 
en Jim Morrison. In de tweede helft van de jaren tachtig 
leidt ze een teruggetrokken bestaan in Manchester, tot 

haar manager haar overhaalt om met een slecht ingespeelde band op tournee te gaan ter promotie 
van haar laatste album.

Amori fragili – Week 3
Do, 14:45 / za, 21:15 / zo, 11:45 / di, 15:15 / wo, 20:00

Francesca Comencini / Italië, 2017 / 92’ / Drama
Zeven jaar woonden Claudia en Flavio samen. Ze leerden 
elkaar kennen op de universiteit waar ze allebei als hoog-
leraar werkten. Al snel beseft ze dat Flavio de man van 
haar leven is. Maar constant is er bij haar die angst hem te 
verliezen, wat haar niet weerhield nachtenlang te ruziën 
met hem. Als Flavio op een dag intrekt bij een vrouw die 
twintig jaar jonger is dan zij, moet ze haar leven weer op 
de rails krijgen. 

God’s own country – Laatste kans! 
Zo, 14:45

Francis Lee / Verenigd Koninkrijk, 2017 / 104’ / Drama
Johnny houdt in zijn eentje de schapenboerderij van zijn 
ouders draaiende. Hij gaat gebukt onder de verantwoorde-
lijkheid en vlucht in drank en vluchtige seks. Dan huren zijn 
ouders een Roemeense arbeider in voor het lammersei-
zoen. Aanvankelijk tegen Johnny’s zin, maar als ze samen 
moeten overnachten bij de kudde ontwaken nieuwe ge-
voelens in hem. Een intense relatie begint, maar houdt hun 
liefde stand eenmaal terug in de harde werkelijkheid…?

WWW.SLIEKERFILM.NL
DO 26 APR T/M WO 2 MEI 2018
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M U Z I E K
NEUSHOORN Ruiterskwartier 41

vr 27 apr  MOTHER’S FINEST
19.30 uur Geannuleerd 

De funkrockpioniers van Mother’s Finest weten van geen 
ophouden en staan alom bekend om hun funking goede 
liveshows. a34 / a32 (vvk online) / a30 (vvk kassa)

 
za 28 apr  SPINVIS
19.30 uur Volgens velen overtreft Spinvis aka Erik de Jong zichzelf met 

zijn vierde langspeelplaat ‘Trein Vuur Dageraad’.  
 a24 / a22 (vvk online) / a20 (vvk kassa)
 
za 28 apr  SAKE EN HET LIWWARDERS: EP PRESENTATIE
20.30 uur SAKE doorbreekt het taboe op het Liwwadders en presenteert 

hun nieuwe EP met vijf Liwwadder pronkstukjes. Gratis. 

za 28 apr  TRIBUTEBAND THE PERFECT TOOL
20.30 uur De show van The Perfect Tool komt akelig dicht in de buurt 

van het origineel, progmetalband Tool. 
 a18 / a17 (vvk online) a15 (vvk kassa)
 
zo 29 apr  STARS ON THRASH: FLOTSAM AND JETSAM E.A.
15.30 uur Weer een dik thrashmetalfeest met Flotsam and Jetsam, Distil-

lator, Rezet en Thrashcan. 
 a25 / a22,50 (vvk online) / a20,50 (vvk kassa) 

PODIUM ASTERIKS Blokhuisplein 40
do 26 apr  JD WILKES & THE LEGENDARY SHACK SHAKERS
20 uur Verwacht ragfijne bluegrass, epische hillbilly, swingende 

blues, maar ook jazz, punk en moddervette swamp 
rock a12,50 

CAFÉ SCOOTERS Ruiterskwartier 61/63
vr 27 apr  CHICAGO MIKE
20 uur Met een gitaar en een repertoire met ‘vergeten songs’ en 

bekende blues,- rock en soul hits zet hij de tent finaal op z’n 
kop.

 
za 28 apr  TOM BOEKEN AND THE AMAZING CREW
23 uur Deze coverband is ontstaan uit de basisband van de 

jamsessies met Marieke Meijer (iedere 2e dinsdag van de 
maand). Gratis.

 
elke di JAMSESSIE
20 uur Jam de sterren van de hemel, vooraf gegaan door een gast-

band, basisband, thema-avond of een ‘special guest’. 
 Gratis. 

GRAND CAFÉ DE FRIESCHE CLUB Ruiterskwartier 57
za 28 apr  J R&B
22 uur Dit bezielende trio (Jan, Rob en Bart) gaat u een fantastische 

zaterdagavond laten beleven. 
GROTE KERK Bredeplaats 4

za 28 apr  KONINGS ORANJECONCERT
20 uur Konings- of Oranjeconcert door het Groot Evangelisatiekoor 

Leeuwarden e.a. 
KOEPELKERK Vredeman de Vriesstraat 24-a

di 1 mei  HERDENKINGSCONCERT 2018
21.30 uur Het Requiem van Duruflé en twee franse orgelwerken door 

Concertkoor en -orkest Drenthe o.l.v. Hoite Pruiksma. 
 a17,50 / a15 (vvk kassa) 

ALTERNATIVE ROCKCAFE MUKKES Grote Hoogstraat 26
do 26 apr  STONER SESSION
22 uur Leef je lekker uit op de Stoner Session.
 
zo 29 apr  OBSCENE REVENGE
21 uur Italiaanse ‘streetpunk’, aangevuld met local support. a4 

elke wo WEDNESDAY JAM SESSIONS
21 uur De wekelijkse vrije jamsessie met verschillende stijlen en 

muzikanten. Gratis. 
GRAND CAFÉ POST-PLAZA Tweebaksmarkt 25

vr 27 apr  BEATS & BORRELS
16.30 uur Begin je weekend goed met heerlijke beats onder het genot 

van een hapje & drankje.
 
vr 27 apr  SOUNDS & BITES - TIMO DE JONG
17.30 uur Timo de Jong speelt de lekkerste folk-, country- en popliedjes 

en vermaakt zijn publiek zonder pretenties. Gratis.

 

T H E A T E R
STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE Ruiterskwartier 4

wo 2 mei  THEATER TERRA - DE KLEINE ZEERMEEMIN (6+)
14 uur Daal af naar de betoverende onderwaterwereld, waar een 

zeemeermin woont met een schitterende stem die hulp zoekt 
van een valse zeeheks. a 17,50

 
wo 2 mei  HET NATIONALE BALLET 
20.15 uur - ODE AAN DE MEESTER: HANS VAN MANEN
 Vier meesterlijke creaties van de wereldwijd vermaarde cho-

reograaf als geen ander een stempel drukte op de Neder-
landse dans. a 32,50 / a 22,50 (t/m 14 jaar) 

GRAND CAFÉ DE FRIESCHE CLUB Ruiterskwartier 57
zo 29 apr  HUBERT EN BETTY
15 uur Gevarieerde matineevoorstellingen verzorgd door Hubert 

en Betty, met muzikale gasten, interviews en improvisatieto-
neel. a12,50 

TRYATER OP LOCATIE (BEVER WINKEL) Voorstreek 39-47
wo 25 apr  LF2018 - TRYATER - WERELDBURGERS VAN DE VOORSTREEK
20 uur Geïnspireerd door de bewoners van Voorstreek en hun verha- 
zo 29 apr  len maakte Tryater de voorstelling  over het Leeuwarden van 
15 uur  nu.  a18 / a16,50 (Vrienden) / a11 (CJP en CKV)
ma 30 apr   
20 uur 
   

D I V E R S E N
CAFÉ SCOOTERS Ruiterskwartier 61/63

elke wo PUB QUIZ NIGHT
20 uur Algemene kennisquiz met vragen over beroemdheden en 

nog veel meer.  a2,50 
ACHMEA TOREN Sophialaan 4

elke za ABE BONNEMA EXPERIENCE 2018 - LEGACY OF AN ARCHITECT
10.30 uur Overzichtstentoonstelling van Abe Bonnema, de architect die 

zoveel heeft betekend voor het aanzien van Leeuwarden. Van 
10.30 t/m 14.15 uur iedere 45 min. een bezoekmoment.  

 a3 / a1,50 (t/m 14 jaar) 
DE KANSELARIJ Turfmarkt 13

wo 4 apr t/m LF2018 - PLACES OF HOPE
zo 25 nov Ga als landmaker aan de slag te gaan met een duurzame 

inrichting van de leefomgeving en de toekomst van Neder-
land. Do t/m zo, 12-17 uur. Gratis. 

STEIGER T.O. BOEKHANDEL VAN DER VELDE Nieuwestad 57
do 26 apr t/m PRAAMVAREN: PRINSENTUINROUTE
vr 2 nov Rondvaart door de grachten en de singels in nostalgische 

fluisterpramen aangedreven door elektromotoren. De juiste 
vaartijden vind je bij de VVV of Boekhandel Van de Velde. 

 a5  / a2,50 (t/m 12 jaar) / gratis tot 2 jaar
 
do 26 apr t/m PRAAMVAREN: LEEUWARDENROUTE
vr 2 nov Rondvaart door de stadsgrachten en singels, o.a. langs  'Blok-

huispoort' en Nederlands fraaiste jachthaven 'De Prinsentuin'. 
De juiste vaartijden vind je bij de VVV of Boekhandel Van de 
Velde. a8 / a4 (t/m 12 jr) / gratis t/m2 jr 

HET HUIS DAT MET JE HERSENEN SPEELT Grote Kerkstraat 31
do,vr,wo THE DOLPHIN SWIM CLUB
13 uur Neem een (magische?) virtuele duik tussen de wilde dolfij-

nen. 
 a5 (incl koffie of thee) / a2 (t/m 12 jaar incl. ranja) / gratis 

(t/m 3 jaar) 
HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN (HCL) Groeneweg 1

elke za en wo ELFSTEDENTOCHT TOUR
13.15 uur  a3,50
 
za 28 apr  ARCHEOLOGISCHE FIETSTOCHT
13.30 uur Op de fiets langs oude dijken, terpen, slenken, staten en 

stinzen rond Goutum, Wirdum, Swichum, Wergea, Zuiderburen 
en Pylkwier.  a3,50

 
za,ma,wo STADSWANDELING MET GIDS
14 uur Wandel langs oude stadsgrachten, historische straten en mo-

numentale gebouwen zoals de Oldehove, het Princessehof en 
de Waag. (maandag om 15 uur)  a2,50

 
elke zo en ma HIGHLIGHTS-TOUR
13.15 uur Wandelen langs historische highlights van de binnen-

stad.  a3,50
 
elke za OLDEHOVE-TOUR
13.15 uur Wandelen door het meest historische deel van de binnenstad, 

incl. bezoek aan de Oldehove. a3,50 
OLDEHOOFSTER KERKHOF Oldehoofsterkerkhof 

elke za LEEUWARDEN FREE TOUR (ALSO IN ENGLISH)
12 uur Lokale gidsen kennen de verborgen plekken van de stad 

en vertellen graag over haar historie. Natuurlijk weten ze 
ook waar je na de tour lekker kan eten of drinken. Also in 
English. Vrijwillige bijdrage

 
elke vr FRIESE VERHALEN TOUR
15 uur Een stadswandeling met het thema Friesland. Je leert een 

beetje Fries, bekijkt de Friese Statenzaal en ziet hoe Oranje-
koeken gemaakt worden. Vrijwillige bijdrage 

PAVILJOEN LIWWADDERS Prinsentuin 
do 26, vr 27 apr  DNA EXPEDITIE
13.15 uur Op bezoek bij echte Liwwadders, die je thuis of op hun werk 

ontvangen en vertellen over hun band met Leeuwarden of 
Fryslân. a3,50 (opgave verplicht: historischcentrum@leeuwar-
den.nl)

  
elke di POEZIE EN LITERATUUR TOUR (HCL)
13.15 uur Wandel met een gids langs poëzietableaus en andere lite-

raire sporen in de binnenstad.  a3,50 
DE SCAMELE RUTER Ruiterskwartier 103

zo 29 apr  SCAMELE MUZIEK QUIZ
17 uur Test je muziekkennis. Gratis. 

STADHUIS Raadhuisplein 38
elke vr STADHUIS TOUR (HCL)
14 uur Rondleidingen door het stadhuis en aansluitend korte wande-

ling in de omgeving.  a3,50 
THEATERSKIP BALD'R Willemskade 1

zo 1 apr t/m VIRTUAL REALITY EXPERIENCES
zo 30 sep Kom virtueel vechten met Grutte Pier, dansen met Mata Hari, 

beklim de Achmea-toren of ervaar Drawing Hands. Di t/m zo 
v.a. 15 uur. a5 (3 experiences) 

TRESOAR Boterhoek 1
vr 26 jan t/m LF2018 - HISTORISCH REISBUREAU EN GIDS
ma 31 dec De medewerkers van Tresoar helpen je graag bij je zoektocht 

naar je Friese voorouders. 
 Ma t/m vr 9-22 uur, za, zo 11-18 uur. Gratis.
 

J E U G D
STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE Ruiterskwartier 4

wo 2 mei  BEER - DE TUINEN VAN DE HERINNERING (9+)
19.30 uur De 10-jarige Michel schaamt zich dood als zijn vader zich als 

clown vekleedt, maar ontdekt dat dat te maken heeft met 
een. verzetsdaad in WOII.  a 12,50 

Thuiskomen met 
een goed verhaal?
Leen een Fries!
LEENEENFRIES.NL

EEN INITIATIEF VAN  
DE FRIESE BIBLIOTHEKEN

SNEEK  9–11 MEI
6.000 MUSICI | 1.000 CONCERTEN | 30 PODIA

GRATIS FESTIVAL

    Het project NOC/NOV wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
    Das Projekt NOC/NOV wird im Rahmen des INTERREG-Programms V A Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Uitgevoerd door Concert 
Koor- en Orkest Drenthe

o.l.v. Hoite  Pruiksma

Solisten:
Erwin Wiersinga, organist

Netty Otter, mezzosopraan
Martijn Sanders, bariton

20
18

TICKETS:

REQUIEM VAN DURUFLÉ

WWW.NEDERLANDSEBACHACADEMIE.NL

0592 - 20 00 09

NEDERLANDSEBACHACADEMIE.NL

- Voorverkoop € 15,00
-  Kassa € 17,50 
- Jongeren en studenten
  € 8,- aan de kassa

1 MEI 20.00 - 21.30 UUR
LEEUWARDEN (KOEPELTHEATER)

4 MEI 21.00 - 22.30 UUR
HOOGEVEEN (HOOFDSTRAATKERK)

28 /29 april

Gratis Leeuwarden            

Watercampus / Potmarge

Duik in de 
waterwereld 
van Fryslân

waterconnecting.frl
harmonie.nl
De Harmonie, AEGON-zaal

ZONDAG 1 JULI 2018 | 19:30 UUR

DE FRIESE
EMMY AWARD



P A R T Y
CAFÉ SCOOTERS Ruiterskwartier 61/63

do 26 apr  ORANJE KONINGSNACHT KARAOKE SHOW
21 uur Lachen gieren en brullen, of zelf een moppie zingen? Met 

Koningsnacht is niets te dol. Gratis. 
CLUB HEMINGWAY Grote Hoogstraat 13

do 26 apr  KING’S NIGHT LEEUWARDEN
23 uur Koningsnacht gaat weer alle verwachtingen te boven met 

lekkere house, disco and oldskool 80’s & 90’s.  a2
 
vr 27 apr  KINGSDAY OUTDOOR
13 uur Lekker buiten op het Klokplein uit je plaat met o.a. Carmen 

Lisa, Bermuda B, Rob Woods, Rice ‘n Roni. Gratis.
 
elke do STUDANCE STUDENT NIGHT
23 uur Studance is dé Studentnight van Leeuwarden met muziek van 

DJ Ryan Faber. 
CLUB RED Ruiterskwartier 91

do 26 apr  BOEFJES KINGSNIGHT SPECIAL
23.55 uur Lekker veel oranje confetti en sexy entertainment. Line-up: 

o.a. Dopebwoy,  Angosoundz, Badguyz, Gibs Sevilla en 
TeamDaroe. a10

 
vr 27 ap KINGSDAY OUTDOOR 2018 OFFICIAL AFTERPARTY
23.55 De echte die-hards sluiten Koningsdag 2018 af op de after-

party. Gratis.
  
za 28 apr  BUBBBLING BEATS
23.55 uur Oldskool Bubbling met de enige echte DJ Moortje en Eddy 

Goldstein, Harvey Al Dante, JUCIE en VICQ. 
 a5 / a2,50 (vvk) 

21 Poststraat 21
do 26 apr  SKRRT KINGSNIGHT SPECIAL
23 uur De beste old- en newskool Hip-Hoptracks met Hur-Mayne en 

Mista Fissa. a5 

vr 27 apr  RITM KINGSDAY EDITION.
23 uur Het Retrograde Institute for Techno(logical) Music heeft zo 

haar eigen Kings- & Queensnight. Line-up: De Nacht, Damian 
Keane en Area Forty_One. a5

 
za 28 apr  RAVE SPIRITS OF KING’S DAY
23 uur Voinea Alexandru (Roemenië) en Dockvy draaien hun elec-

tric vibes tijdens Koningsnacht. a3 
MATA HARI PLEIN Mata Hari Plein 4

vr 27 apr  KONINGSDAG 2018 OUTDOOR
14.30 uur Dansen op de dikste beats van de beste dj’s zoals Martin 

Harder, Steff da Campo, Ricardo Silvio, Robin Roij, e.a. Gratis.
OLDEHOOFSTER KERKHOF Oldehoofsterkerkhof 

vr 27 apr  KINGSDAY OUTDOOR 2018
20 uur Weer een mega festival op het Oldehoofsterkerkhof 

met o.a. Broederliefde, BOEF, Josylvio, Latifah, DJ Irwan, 
e.v.a. a17,50 

ZALENCENTRUM PRIYAS Kalverdijkje 77C
za 28 apr  HOUSE OF SALSA - KINGSNIGHT EDITION
22.30 uur Salsa, Bachata en Kizomba, 2 zalen, een houten dansvloer, 

een mooie ambiance en lekker eten uit de Surinaamse keu-
ken. a6

L I T E R A I R  &  F O R U M
STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE Ruiterskwartier 4

do 26 apr  LF2018 - FRIES GEESTESWETENSCHAPPELIJK CONGRES
 Een serie van vier symposia (Taal en Taalkunde, Letterkunde, 

Middeleeuws Friesland en Meertaligheid) waar zo’n honderd 
lezingen worden gehouden. 

 a160 / a80 (losse symposia en studenten) 
HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN (HCL) Groeneweg 1

ma 26 mrt t/m LF2018 - LIWWADDERS! OUR PRESENT, PAST AND FUTURE
zo 28 okt  In het paviljoen komen verhalen van Liwwadders uit heden, 

verleden en toekomst samen. 
 Ma t/m vr 11 - 17 uur, za & zo 13 - 17 uur.  Gratis. 

PAVILJOEN LIWWADDERS Prinsentuin 
vr 23 feb t/m LF2018 - FRIEZEN OM UTENS
ma 31 dec Filmpjes van Friezen over hun leven in het buitenland en in 

hoeverre de Friese taal nog een rol speelt. 
TRESOAR Boterhoek 1

do 26 apr  LUNCHLEZING: DE ‘LOVE’ VOOR WATER
12.30-13.30 uur Bob van Bijnen geeft een lezing over de totstandkoming van 

de mistfontein ‘Love’, in de volksmond ook ‘ De Plensafontein’ 
genoemd. a3 (incl lunch) / gratis 

wo 2 mei  LEZING - SPEUREN NAAR ROMEINSE SPOREN
19.30 uur René Voorburg (webarchivaris Koninklijke Bibliotheek) en 

Evert Kramer (voormalig conservator Fries Museum) vertellen 
over hun zoektocht naar Romeinse sporen. 

 Opgeven via info@tresoar.nl. Gratis. 

 

K U N S T
STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE Ruiterskwartier 4

do 3 mei t/m SALON FOREVER LEEUWARDEN 2018
zo 6 mei Exposities en workshops van 22 internationale kunstenaars 

en decoratieve schilders die een ode  schilderen aan Alma 
Tadema. Do t/m za 10-17 uur, zo 10-16 uur. a 10,- 

FRIES MUSEUM Wilhelminaplein 92
do 14 jul t/m HINDELOOPEN
ma 1 jul Lichtobjecten van Chris Kabel en prenten van vroeger, schil-

derijen en de Hindelooper kamer vertellen hoe de typische 
stijl is ontstaan. 

 
do 25 jan t/m LF2018 - PHANTOM LIMB: ART BEYOND ESCHER
zo 6 jan Tien hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland 

plaatsen je in een wereld die schijnbaar onmogelijk is en 
geven een vervreemdende fysieke beleving. 

 
vr 26 jan t/m FEIKO BECKERS - BEARABLE
zo 29 apr Met video, performance, installaties en tekst wijst Feiko 

Beckers ons erop dat onze sociale omgangsvormen niet zo 
vanzelfsprekend als ze lijken.  

 
vr 26 jan t/m FRIES LAND
zo 31 dec Ontdek wat Friesland voor land is a.h.v. een unieke animatie-

film in de tentoonstelling Fries Land. 
 
za 27 jan t/m HANS WILSCHUT - DE ELF STEDEN
zo 31 dec Fotograaf Hans Wilschut toont een hedendaagse blik op de 

dertien Friese steden van nu. 
 
za 28 apr t/m LF2018 - ESCHER OP REIS
wo 28 nov Meer dan tachtig originele prenten, circa twintig tekeningen 

en diverse foto’s en objecten Ook ruime aandacht voor de 
locaties waar hij tijdens zijn leven verbleef. 

 Di t/m zo 11-17 uur. a32,50 Gezin (max 2 volwassenen, max 
4 kinderen t/m 17 jr) / a20 Combikaart Keramiekmuseum 
Princessehof / a13 (volwassenen) / a 10,50 groepen (min. 10 
personen, p.p.) / a6,50 (studenten, docenten, Culture Card, 
CJP, kinderen 4-17 jr)  / Gratis (peuters t/m 3 jr, Museumkaart, 
Vrienden Fries Museum, Leden Fries Genootschap, Vereniging 
Rembrandt, Veteranenpas, ICOM / BankGiro Loterij VIP-kaart, 
begeleiders rolstoelgebruikers) 

KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF Grote Kerkstraat 11
za 2 dec t/m JOHAN TAHON - MONK
zo 25 nov Johan Tahon (1965) toont contemplatieve figuren en albarelli 

(apothekerspotten), aangevuld met kleinsculptuur, atelier-
schetsen en studiemateriaal. 

 
za 2 dec t/m EKWC: CAROLINE COOLEN
zo 6 mei Caroline Coolen toont rauwe assemblages met een interes-

sante wisselwerking tussen porselein en  metaal. 
 
za 2 dec t/m LF2018 - IN MOTION: CERAMIC REFLECTIONS IN CONTEMPO-

RARY ART
zo 6 mei Het Keramiekmuseum viert haar eeuwfeest met zes toonaan-

gevende kunstenaars uit Oost en West laten die uiteenlopend 
bestaand en nieuw werk zien. 

 
za 2 dec t/m DESIGN #3: FLORIS WUBBEN
zo 25 nov Ontwerper Floris Wubben (1983) toont in zijn solotentoonstel-

ling nieuw werk dat balanceert zijn werk tussen het functio-
nele en het sculpturale. 

 Di t/m zo 11-17 uur. a12,50 / a9,50 (p.p. bij groepen vanaf 10 
personen) / Gratis (CJP, museumkaart, t/m 17 jaar)

NATUURMUSEUM FRYSLÂN Schoenmakersperk 2
vr 26 jan t/m LF2018 - HET GROTE GRUTTO THEATER
zo 2 sep Bij het Grote Grutto Theater kruip je in de huid van de grutto 

en ziet de wereld door zijn ogen. 
 Ma t/m zo 10-17 uur. a 9 volwassene, a 6 kind (4-15 jaar), 
 a 7  65+, gratis MK, 50% korting CJP 

ARTEMISIA IN KUNSTZAKEN Eewal 98
do 26 apr t/m TOUCH MY HEART BY STORIES
za 26 mei Een tentoonstelling van Pieter Ploeger, Egbarta Veenhuizen, 

Yvonne Struys & Luc Leenknegt 
De tweede expositie in een serie van 8, waarbij iedere expo-
sitie een MeetUp kunst en filosofie wordt georganiseerd.  
Opening de 27 april om 17.00 uur, daarna: do, vrij en za: 
12.30-17.00 

BINNENTUIN AEGONGEBOUW Zuidersingel 2
vr 13 apr t/m LF2018 - KEREND TIJ: WATERPANORAMA
zo 25 nov In het kunstwerk, Waterpanorama, wordt de bezoeker om-

ringd door het Waddengebied.  

 
 

DE KANSELARIJ Turfmarkt 13
wo 4 apr t/m LF2018 - KEREND TIJ: WADDENKELDER
zo 25 nov Wordt je bewust van de kwetsbaarheid, de schoonheid en het 

unieke karakter van het altijd in beweging zijnde Wadden-
landschap. Do t/m zo 12-18 uur. 

DE OLDEHOVE J.H. Knoopstraat 5
do 12 apr t/m LF2018 - LEVENSGROTE PROJECTIES OLDEHOVE #2
zo 22 jul De tweede editie met werk van filmmaker/muzikant René 

Duursma, schrijver/dichter Rodaan Al Galidi en animator 
Antonia Rehnen Gratis. 

DYNAMISCHE KERAMIEKWINKEL Kleine Hoogstraat 9
do 1 feb t/m EXPOSITIE KERAMIEK
ma 31 dec Steeds andere vormen, formaten, soorten klei, glazuur, de-

coratie- en stooktechnieken, altijd anders en inspirerend (do 
t/m za 13-16:30 uur).

 
za 3 mrt t/m JOSE BRUGMAN, MARLIES JETSES E.A.
za 26 mei Het keramiek van Marlies Jetses en Jose Brugman wordt 

toegevoegd aan het werk van 4 andere keramisten. Do t/m 
za 13-16:30 uur. Gratis. 

GALERIE DE ROOS VAN TUDOR Eewal 47
elke do en vr EPPIE DAM EN GIJS DRAGT - EENKENNIG LANDSCHAP
13 uur Wat drijft een dichter? Wat bezielt een fotograaf? Eppie Dam 

en Gijs Dragt hebben Friesland kunstzinnig verwoord en ver-
beeld. Do t/m vr 13-17 uur, za 11-17 uur en op afspraak. 

GEBOUW NDC MEDIAGROEP Sixmastraat 15
ma 16 apr t/m GRIET BAEYENS - WOODBOYS, NO (TIME TO) WASTE
ma 6 aug Woodboys is geïnspireerd op leven en herboren worden, op 

heroveren en hergebruiken, op de cyclus van het leven. (ma 
t/m zo 10-19 uur). Gratis. 

GEMEENTEHUIS Oldehoofsterkerkhof 2
do 25 jan t/m LF2018 - DNA VAN LEEUWARDEN
ma 31 dec Het verhaal van Leeuwarden wordt verteld door een per-

soonlijk verhaal, voorwerp, foto of mini-kunstwerk. Alles kan, 
zolang het maar in één buisje past. Ma t/m wo & vr 08.30-17 
uur, do 08.30-19.30 uur. Gratis. 

HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN (HCL) Groeneweg 1
za 27 jan t/m LEEUWARDEN – DE MOOISTE STADSGEZICHTEN, 1600 TOT NU
zo 6 jan De fraaiste schilderijen, prenten en tekeningen van de Friese 

hoofdstad van de zeventiende eeuw tot nu. 
 
do 26 apr t/m MUST ES KIEKE
zo 2 sep Naturalistische schilderijen van Beb Mulder met karakteris-

tieke gebouwen en verrassende inkijkjes in Leeuwarden. 
 Opening: do 26 apr 16 uur. Vr & za 13-17 uur, of op af-

spraak. Gratis. 

3-gangen
€ 27,50

Reserveren? Ga naar www.humphreys.nl
Humphrey's Leeuwarden | Nieuwestad 91 | Tel. 058 216 4936

Leeuwarden-Fryslân 2018

highlights
26 april tot en met 2 mei

Leeuwarden is samen met Fryslân in 2018 de  
Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar lang laten 

we zien hoe wij Friezen het leven vieren en daarbij een 
gezonde planeet achterlaten voor de generaties die 

nog komen. 2018 is een jaar vol hoogtepunten,  
waar je met flinke pas doorheen stapt.  

De paden op, de lanen in, en wel hiervoor:

EXPOSITIE
Phantom Limb: Art Beyond Escher
t/m 6 januari 2019, Leeuwarden, Fries Museum
Knipper eens met je ogen. Klopt dit wel? Of houdt iemand je 
voor de gek? In 2018 word je in het Fries Museum op het ver-
keerde been gezet. Monumentale installaties van nationaal 
en internationaal gewaardeerde kunstenaars nemen je mee 
in een wereld waarin niets is wat het lijkt.
2018.nl/phantomlimb

THEATER
Wereldburgers van de Voorstreek
t/m 26 mei, Voorstreek, Leeuwarden
Ontdek wat de Voorstreek en haar bewoners over het Leeu-
warden van nu vertelt. De muzikale voorstelling, in de taal 
van deze straat, opent de deur naar deze nieuwe wereld in 
onze stad. Geïnspireerd door de bewoners en hun verhalen 
maakte Tryater deze voorstelling.
2018.nl/wereldburgersvandevoorstreek

FESTIVAL
Taletún
t/m 28 oktober, Prinsentuin, Leeuwarden
De Prinsentuin in Leeuwarden is in 2018 getransformeerd tot 
Talentuin, een heerlijke taal-ontdekplek voor jong en oud! Er 
zijn twee tijdelijke paviljoens: MeM Livingroom of Languages 
en Paviljoen Liwwadders. Gratis toegang. 
2018.nl/lanfantaal

THEATER
Under de Toer - Haren in de wind
Dagelijks, t/m 21 oktober, Mattheuskerk, Langezwaag
Zondagochtend: nette kleren aan en met gekamde haren 
naar de kerkdienst. Een alledaagse kerkbeleving, die in dit 
verhaal met paardenhaar, muziek en een brullend orgel tot 
een unieke en verrassende ervaring wordt gevormd. Gratis 
toegang. 
2018.nl/underdetoer

L ANDSCHAPSKUNST
De Mannen van Holwerd
Vanaf 1 mei, Holwerd
Deze installatie van kunstenares Linette Raven is een eer-
betoon van Sense of Place aan de vier initiatiefnemers van 
het project Holwerd aan Zee. De installatie stelt een sluis met 
stromend water voor, met aan de binnenkant van de sluis vier 
manshoge portretten. Loop door een corridor van aardappel-
kisten, daar sta je oog in oog met deze bijzondere mannen. 
Gratis toegang.
2018.nl/senseofplace
 
TALKSHOW
Iepen Up Live: Vrijheidscollege Jan Terlouw
Woensdag 2 mei, 20.00 - 21.30, De Backstage, Neushoorn
Wekelijkse talkshow over hoe we samenleven in een wereld 
die verandert, iedere woensdag in Neushoorn, met vandaag 
een Vrijheidscollege van Jan Terlouw. Als tiener maakte hij de 
Tweede Wereldoorlog bewust mee en ervoer hij wat het bete-
kent tijdelijk niet in een rechtsstaat te leven. In zijn Vrijheids-
college refereert hij aan deze tijd en de invloed daarvan op de 
onze. Gratis toegang.
2018.nl/iepenup

EXPOSITIE

Escher op Reis
vanaf 28 april, 11.00 - 17.00, Leeuwarden, Fries Museum
Volg de in Leeuwarden geboren grafisch legende M.C. Escher 
op reis en ontdek de invloed daarvan op zijn werk in deze 
grootschalige kunsttentoonstelling. Aan de hand van meer 
dan tachtig vroege en late originele prenten wordt zijn artis-
tieke ontwikkeling van een technisch bekwame graficus tot 
een wereldberoemd kunstenaar zichtbaar. Van zijn eerste 
schetsen tot de iconische metamorfoses die Escher zo be-
kend en geliefd maken.
2018.nl/escheropreis
Mede mogelijk gemaakt door: ING en De Haan Advocaten & Notarissen

M.C. Escher’s “Dag en Nacht” (1938) © the M.C. Escher Company B.V.  
All rights reserved. www.mcescher.com

Tekstredactie: 4 Your Ears Only: Dirk-jan Heinstra (dirk-jan@vollezalen.nl)

COLOFON          1174 
DE UITLOPER verschijnt iedere donderdag in Leeuwarden en de 
andere belangrijke steden van Nederland. Advertentietarieven per 
week op aanvraag verkrijgbaar. 
Voor info: Volle Zalen, 050 230 1675 | e-mail: leeuwarden@uitloper.nu

Druk: Scholma, Bedum Oplage: 5000 

hoofdprogramma

De hele maand juni in Drachten op het Gaastereiland
Kaarten verkrĳ gbaar via www.lawei.nl of www.2018.nl
Finestra Aperta is een productie van Blau Hynder, Boost en De Lawei

WERELDBURGERS VAN  
DE VOORSTREEK

> WWW.TRYATER.NL 

Een muzikale voorstelling over de wereld van nu, over het 
Europa van nu, over het Leeuwarden van nu. Wereldburgers van 
de Voorstreek opent de deur naar een nieuwe wereld in onze stad.

EEN WERELD AAN ACCENTEN IN ÉÉN STRAAT

     

LOCATIE   VOORSTREEK
                                 (VOORMALIG PAND  

BEVER)39-47
VAN  25 APRIL T/M 
       26 MEI 2018

ARTIVEER

WWW.ARTIVEER.NL

ONTDEK PER VEER
DE MOOISTE

KERKEN - GALERIEËN - MUSEA

APPINGEDAM

2018
11 MEI

15 JUNI
20 JULI
17 AUG

MEER INFO: 

26 oktober 2018, vanaf 19:30 uur
Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden

Kaartverkoop via www.harmonie.nl en www.vanplan.nl

 Na 60 jaar 
terug in 
Leeuwarden!
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