
THEATERFESTIVAL | STRANGERS ON STAGE
STORMRAM MEETS THE FRINGE
Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie, 
27 oktober
Het eigenzinnige Amsterdam Fringe Festival gaat 
op tournee met de prijswinnaars van het afgelopen 
seizoen. In een veelbelovende samenwerking met 
STORMRAM transformeren ze het theater tot 
een festivalterrein. Stuk voor stuk excentrieke, 
hartveroverende en spannende voorstellingen van 
aanstormend talent met lef tijdens deze aftrap van 
de Love For All week.
2018.nl/strangersonstage

FOTOGRAFIE
FRYSLÂNPHOTO FESTIVAL
Leeuwarden, Winkelcentrum Zaailand, 
t/m 28 oktober
In oktober staat Leeuwarden in het teken van 
fotografie tijdens het FryslânPhoto Festival. Dit keer 
is het thema ‘Wie ben ik’, want bestaat er zoiets 
als een eigen identiteit? Wordt identiteit bepaald 
door waar je woont of waar je vandaan komt? 
Door je geslacht of je opvoeding? En verandert je 
identiteit wanneer je vlucht? Deze vragen dienen ter 
inspiratie voor de deelnemende Friese fotografen: 
professionals, gevorderde amateurs en nieuwkomers 
gekoppeld aan wijkbewoners.
2018.nl/mienskip

POËZIE | POTATOES GO WILD
POETIC POTATOES
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân, 
t/m 6 januari 2019
Potatoes Go Wild laat zien dat de aardappel nog véél 
meer is dan alleen maar voedsel.  Dit jaar reiken de 
Bildtse aardappelen tot ver over de gebiedsgrenzen, 
naar Valletta, de andere Culturele Hoofdstad van 
Europa. Het Bildt wisselt al sinds 1850 met Malta 
pootaardappelen uit, dit jaar vergezeld door Friese 
en Maltese gedichten. 
2018.nl/potatoesgowild 
Mede mogelijk gemaakt door Rabobank

EXPOSITIE
MADE IN HOLLAND
Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof, 
t/m 30 juni 2019
Nederlandse keramiek is al eeuwen wereldberoemd. 
Tentoonstelling Made in Holland onderzoekt de 
ontwikkeling en verspreiding van keramische 
technieken, stijlen en producten. In de herfstvakantie 

barst het overigens van de creativiteit in 
Keramiekmuseum Princessehof. Ga aan de slag 
met een Chinese blauw witte kom, maak je eigen 
tegeltableau, ontwerp een boerenbont bordje en 
neem ook een kijkje bij het gave Tattoo & Ceramics! 
Kinderen tot en met 17 jaar hoeven geen kaartje te 
kopen. 
2018.nl/madeinholland

THEATER | UNDER DE TOER
DE SLACH BY BOXUM
Boksum, Sint Margrietkerk, 26 en 27 oktober
In deze spectaculaire multimediale openlucht-
voorstelling nemen feit en fictie je mee terug naar 
de Slach by Boxum. De Sint Margrietkerk en het 
dorp Boksum dienen als het interactieve decor 
van het verhaal van vaandeldrager Otto Clant van 
Scharmer. De jonge landjonker droeg met trots 
het vaandel van het Friese gelegenheidsleger in de 
veldslag tegen 3700 plunderende Spanjaarden, die 
in 1586 Fryslân binnenvielen.
2018.nl/underdetoer 
Mede mogelijk gemaakt door Rabobank

THEATER | STRANGERS ON STAGE
LOVE FOR ALL WEEK
Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie, 27 
oktober t/m 3 november
Of je nu gay, lesbian, bi, hetero, transgender 
of transseksueel bent, iedereen is welkom! De 
voorstellingen in de Love for All Week  hebben 
allemaal een ‘love’ thema. Warme liefde, tragische 
liefde en vooral liefde voor iedereen zal niet 
ontbreken. Met o.a. Dorian, Kate ‘O Donnell, Tosca 
en het internationale knalfeest Dizz=Harmony, waar 
Conchita als absolute headliner optreedt. L(ove) 
F(or) (All) 2018 dus.
2018.nl/loveforall

SPORT
‘T LIWWADSTER RONDJE
Leeuwarden, 27 oktober
De strijd barst weer los: ‘t Liwwadster Rondje komt 
eraan! Tijdens dé sloeproeiwedstrijd van Leeuwarden 
gaan ruim zestig sloepen met honderden deelnemers 
de strijd met elkaar aan op de wateren in en rondom 
Leeuwarden. De race van 16 kilometer voert onder 
andere door de stadsgrachten en de Bonkevaart, 
de start en finish ligt naast de Froskepôlle, waar 
een tent met hapjes, drankjes en muziek staat. Het 
belooft een spetterend spektakel te worden. 
liwwadsterrondje.nl

HIGHLIGHTS 
evenementen (25 oktober tot en met 1 november)


