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Februari  cultuur
In de maand februari staat binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ het thema cultuur centraal. In 2018 is Leeuwarden 
een jaar lang ‘Culturele Hoofdstad van Europa’. Op gebied van cultuur is daardoor bijzonder veel te doen, dus ga bijvoorbeeld 
deze maand al genieten van culturele activiteiten in Friesland! Hieronder vijf tips.

TIP 1: BEZOEK EEN STAD 
In een stad is meestal van alles te beleven en te ontdekken. Ontdek al wandelend met behulp van een 
gids de leukste plekjes zoals musea, winkels, restaurants, unieke gebouwen of concertzalen. Zoek én 
doe de dingen die je leuk lijken om te doen.

TIP 2: VRAAG EEN THEATERGIDS AAN
Vraag eens een theatergids aan van een schouwburg in je omgeving. In theaters worden vele 
voorstellingen gegeven op diverse gebieden zoals toneel, cabaret, musical, dans of muziek.  Er zal 
ongetwijfeld iets bij staan wat jou een plezierige avond bezorgt.

TIP 3: VERDIEP JE IN DE ACTIVITEITEN RONDOM ‘CULTURELE HOOFDSTAD 2018’
Leeuwarden mag dan Europa’s culturele hoofdstad zijn in 2018, maar in heel Friesland is er op dat 
vlak ontzettend veel te doen. Denk bijvoorbeeld aan de reuzen van Royal de Luxe of het muziektheater 
De Stormruiter in het WTC Expo. Op internet vind je het gehele programma. Veel activiteiten zijn 
bovendien gratis te bezoeken.

TIP 4: BEZOEK SPORTACTIVITEITEN
Bezoek eens samen met anderen een sportwedstrijd. Zo zijn er de Friese cultuursporten 
fierljeppen, skûtsjesilen en kaatsen. Een bezoek aan bijvoorbeeld de PC in Franeker of één van de 
skûtsjewedstrijden is een enorm sociaal en gezellig gebeuren.  Dat is echter in het voorjaar en in 
de zomer, maar gelukkig is er in februari schaatsen! Als het niet buiten is, dan wel binnen in Thialf 
(Heerenveen) of de 11Stedenhal (Leeuwarden).

TIP 5: MAAK EENS EEN BOOTTOCHT
Vanaf de boot krijg je een hele andere indruk van de omgeving. Een rondvaart door een 
stad, op de boot over de Friese meren of het waddengebied is dan ook een echte aanrader. 
Lekker ontspannen op de boot genieten van de omgeving waar je langs vaart.
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