*vanaf maart: Regio Noordoost
De Nije Miensker: Doorlopend project dat verbinding
legt tussen de mienskip en het Nationaal Landschap
Noardlike Fryske Wâlden door kunst, cultuur, landschap
en (bio)diversiteit. www.noardlikefryskewalden.nl/
leeuwarden-fryslan-2018/
*vanaf21 april: Hegebeintum
It Aadlik Lint: Op de toegangsweg naar de kerk liggen 25
stepstones met de namen van de familie Van Nijsten, de
vroegere adel van Harsta State. www.hegebeintum.info
*vanaf half mei: Holwerd
De Mannen van Holwerd: Dit kunstproject van
kunstenares Linette Raven is een eerbetoon van Sense
of Place aan de vier initiatiefnemers van het project
‘Holwerd aan Zee’. www.sense-of-place.eu

*t/m september: Wierum
Freerk Kamma, de witte Papoea, terug in Wierum:
Expositie over het leven en zijn werk van zendingswerker
en antropoloog dr. F.C. Kamma (1906-1987)
www.dorpwierum.nl

5-14 oktober: Dokkum
Titus - Groter door jezelf te zijn: Muziektheatervoorstelling over het leven van de Friese Karmeliet en verzetsheld Titus Brandsma, tevens oprichter Bonifatiuskapel.
www.titus2018.nl

2 september: Jannum
Hap Snap: Wandelend door boerderijen en kerkjes, over
water en langs weilanden wordt u kostelijk vermaakt
tijdens deze culturele wandeltocht van zo’n 7,5 km!
www.kerkmuseumjannum.nl

25 oktober: Burum
BC2018: Culturele modeshow. www.facebook.com/BoerumCity

2 september: Dokkum
Zondagmiddagconcert: Openluchtconcert m.m.v. The
Rolling Beatmachine. www.dokkumcultureel.nl

3 november: Burum
BC2018: Optreden amusementskoor ‘Haven in zicht’.
www.facebook.com/BoerumCity

6-9 september: Dokkum
Admiraliteitsdagen: De admiraliteitsdagen is hét
maritieme en muzikale festival van het Noorden. Gratis
toegankelijk. www.admiraliteitsdagen.nl

17 november: Burum
BC2018: Concert en toneelstuk van brassband Advendo.
www.facebook.com/BoerumCity

7 september: Nijewier
Biografy Anders Minnes Wybenga, dichter/skriuwer/
strider foar de Fryske taal: Feestlike presintaasje, útrikken 1e eksimplaar biografy en noflike gearsit mei muzyk
en deklamaasje. www.kffb.nl
7 september: Hallum
Wielerronde van Hallum: Een wielerronde van 80 km
over de Mounebuorren, Grienedyk en Offingaweg. www.
bartlehiemskeelertocht.nl

*t/m 9 september: Feanwâlden
Raponsje in Feanwâlden: Een expositie in textiel van een
sprookje van de gebroeders Grimm: buiten en binnen.
www.schierstins.nl
*t/m 9 september: Burdaard
Ruurd Wiersma Experience: Een vaartocht van Aldtsjerk
naar Burdaard langs de belangrijke plaatsen voor Ruurd
Wiersma. In Burdaard bezoeken we zijn voormalige huis.
www.ruurdwiersma.nl/ruurd-wiersma-experience
*t/m 16 september: Ferwert
100 dagen Joseph Beuys: In het atelier worden 100
dagen films, geluidsfragmenten en tekstdocumenten
van kunstenaar Joseph Beuys en tijdgenoten getoond en
zijn er gastsprekers. www.100dagenjosephbeuys2018.nl
*t/m 27 september: Waddenkust
Van terp naar wad en gewas: Rondrit langs de hoogste
terp van Nederland in Hegebeintum, de landinrichting
en het Wad en een bezoek aan het gewassenveld van de
Bildtse Aardappelweken. www.seedykstertoer.nl,
www.hegebeintum.info, www.bildtseaardappelweken.nl
*t/m september: Zeedijk van Hallum tot Blije
Eb en Vloed en plastic soep in de Waddenzee: Expositie
van tekeningen en kunst van schoolkinderen (i.s.m.
kunstenaars) gemaakt van afval uit de Waddenzee.
www.ferwertonline.nl

8 september: Hallum
31e Bartlehiem Skeelertocht Ferwerderadiel: Open
NK Skeeleren. Behalve de wedstrijd is er een toertocht
voor recreatieve rijders, een clinic voor de jeugd en een
dernykoers. www.bartlehiemskeelertocht.nl
8 september: Burum
BC2018: Oogstdag molen Windlust. www.facebook.com/
BoerumCity
15 september: Hegebeintum/Blije
We wolle ús klaai werom: Klei wordt met kruiwagens
van Hegebeintum naar de Terp fan de Takomst bij Blije
gereden. www.blija.nu
22 september: Dokkum
Fries Kampioenschap Ringsteken: De zeven beste combinaties van de Vereniging het Friese Tuigpaard (VFT)
en de zeven beste combinaties van Vereniging de Friese
Aanspanning (FA) doen aan dit kampioenschap mee.
www.chdokkum.nl
23 september: Burum
BC2018: Concert Joy for People. www.facebook.com/
BoerumCity

*t/m oktober: Kollum
Kollumer Museum: Diverse exposities in het Kollumer
Museum ‘Mr. Andreae’. www.kollumermuseum.nl

*t/m 1 december: Ferwert
Expositie ‘Blije Kerk’: Een expositie van het fotoproject
‘Blije Kerk’ van Maarten Boersema, predikant in Blije en
Holwerd. www.sense-of-place.eu
*t/m december: Damwâld
Galerie Jan Reinder Adema: Diverse exposities van
bekende nationale en Friese kunstenaars met o.a.
Marte Röling, Sam Drukker en Pieter Pander.
www.janreinderadema.nl
*t/m december: Waddenkust
Noord-Friese Winkeltjesroute: Winkeltjesroute langs
bijzondere ateliers en winkeltjes in de dorpen en langs
terpen aan de waddenkust.
www.noordfriesewinkeltjesroute.nl

