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1. EIGENZINNIG FRIESLaND



Friesland heeft heel veel te bieden; er is ruimte, rust en de vrijheid staat er 
hoog in het vaandel. Én we hebben een tamelijk eigenzinnig karakter. Met onze 
nieuwe positionering raken we al die waarden aan, maar benadrukken we met 
name de laatste. Onze campagne laat tegelijkertijd zien dat we beretrots op 
onze privileges zijn, maar dat we ze ook graag met anderen delen. En dat het 
no-nonsense karakter van de Friezen niet stug of ongastvrij bedoeld is, maar 

juist laat zien hoe bijzonder we zijn. Omdat wij de dingen nu eenmaal ‘Friesland 
style’ doen. Door dat te benadrukken worden we benaderbaar en sympathiek, 

maar blijven we excentriek.

Provincie
marketing



Friesland style gaat over het eigenzinnige karakter van Friesland en de Friezen. 
Dat Friezen zelf op eigenzinnige wijze aan de slag gaan met deze communi-

catie is dus logisch. Sterker nog; we moedigen het alleen maar aan. Maar het is 
wel de bedoeling dat de uitingen op elkaar aansluiten, consistent zijn en elkaar 

versterken als één grote campagne. We staan er daarom op dat alle, door 
derden gemaakte, uitingen ter verificatie EERST langs Merk Fryslân moeten. Ter 

goedkeuring en evt. aanscherping. Zo helpen we elkaar.

MERKBEWaKING



Friezen doen alles net even anders. 
Nét wat authentieker. Net wat 
stoerder, wat gastvrijer, wat rusti-
ger misschien, maar ook wat meer 
ontspannen... We doen zo’n beetje 
alles bijna hetzelfde als in de rest 
van Nederland, maar al die kleine 
‘netandersen’ bij elkaar opgeteld 
geven Friesland een geheel eigen 
karakter.

We staan van oudsher bekend om 
onze eindeloze rust en ruimte. En we 
doen een moord voor onze vrijheid 
(soms erg letterlijk, sorry Bonifatius). 
Ook daarom is ons karakter zo on-
vangbaar voor veel Nederlanders. 
Daarom is Escher niet zomaar 
een kunstenaar, Doutzen geen 
13-in-een-dozijn beauty en Rutger 
Hauer niet de eerste de beste acteur. 
We zijn moeilijk te definiëren, omdat 
we van nature vrij-denkers zijn. 

Maar geef ons even en je hebt snel 
door hoe leuk en inspirerend het is 
om te leven als een Fries. Want hoe-
wel iedereen ons kent van de koeien, 
zeilen, fierljeppen, wandelen, fietsen, 
schaatsen enzovoort, is er in het 
Friesland van nu veel meer te doen. 
Van kitesurfen tot het Fries Museum 
en van Welcome to the Village tot 
Leeuwarden-Fryslân 2018.

1. Karakter 2. VRIJHEID 3. INSPIRaTIE

oNZE KERNWaaRDEn





Taj
Mahal



culturele
hoofdstad



pompen



escapen



ko-krûpe (koeknuffelen) geef je over aan 
Sjoukje, Hiltsje, Baukje, of Sytske
1 november t/m 1 mei
op Boerderij Holtrop
Marwei 124, Delfstrahuizen, Friesland

vrienden
maken



Dwerggorzen Spotten
heel maart - juni
Wijnjeterper Schar (Net onder Drachten)
Friesland

vogels
spotten



avant
garde

weekend
weg



Friesland merchandise maakt statements 
over de eigenzinnige kijk van de Friezen. 

Met een kwinkslag natuurlijk.

pop-up
banner



2. wat is Friesland style?



hot
spotten thema en payoff

Factor 50 Friesland style, Bugaboo Friesland 
style, honderdduizendklapper Friesland style, 
parachute springen Friesland style… je kan 
het zo gek niet bedenken of kan er een
Friese toerisme-uiting van maken. Althans
zo simpel lijkt het. Maar helaas. Het zit wat 
ingewikkelder in elkaar en bovendien willen
we het idee ‘Friesland style’ niet uitwringen.
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Hoe gaan we er dan wél mee om? 
‘[…] Friesland style’ is een dynamische pay-off, die telkens anders ingevuld kan 
worden, maar die geen ongelimiteerd aantal functies vervult. De campagne is 
nog niet zo oud en hij wint voorlopig nog elke dag aan betekenis en raffinement. 
Maar hij werkt alleen als we ’m van meet af aan zuiver houden, zodat ’ie beter 
begrepen en daardoor breder gedragen kan worden.  

De lock-up is een handig middel om verschillende doelgroepen op verschillende 
manieren aan te spreken. Zo kunnen randstedelijke tweeverdieners vanzelfsprekend 
gemakkelijker uit de voeten met ‘the internet of things - Friesland style’ dan senioren. 
Maar we kunnen ook uitingen maken die expliciet voor Friezen zijn bedoeld, voor 
Duitse kampeerders, of juist (heel algemeen) voor ‘iedereen’.

Ten slotte is het copy construct ‘[…] Friesland style’ dé plek om de eigenzinnige 
mentaliteit van de friezen letterlijk te laten horen. Dat doen we met een tone of 
voice die de unieke kijk van de Friezen op van alles en nog wat in één, twee of drie 
woorden duidelijk maakt.
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3. tone of voice



appels wél met peren vergelijken

De naam zegt het al ‘Friesland style’, 
oftewel ‘de Friese variant’. We vergelijken 
Friese gewoonten, beroepen, trends, voedsel, 
hobby’s, mensen, kleding, accommodaties, 
uitzichten, dieren, tuinen, serviezen, sporten, 
gebouwen, drankjes, kunst… (ALLES!) met 
hun niet-Friese tegenhangers. Daarom kan 
alles (inclusief elk op het eerste gezicht 
onbelangrijk lijkende detail op een foto) een 
onderwerp voor copy worden. ‘Voor de hand 
liggend’ is nu eenmaal niet eigenzinnig, 
en dat zijn we nu juist aan het communiceren.

3
Merk Fryslan
Heliconweg 62
8914 AT Leeuwarden
The Netherlands

+31 58 233 07 40
info@merkfryslan.nl
merkfryslan.nl

Beste lezer, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non ligula sed lectus molestie 
posuere. Nullam finibus tempor ante et consectetur. Aenean mattis leo tortor, semper 
dapibus diam ullamcorper a. Nam rutrum ultrices elementum. Sed pharetra, erat vel sce-
lerisque sagittis, libero nisi bibendum ligula, ac ornare lectus eros a sapien. Quisque tortor 
felis, varius eget dictum non, vulputate vitae quam. Fusce dapibus lorem eu lectus iaculis 
sollicitudin. Curabitur mollis vel arcu nec aliquet. Fusce at tellus tincidunt, hendrerit arcu in, 
volutpat est. Fusce commodo erat quam, et sollicitudin metus cursus at. Curabitur placerat 
luctus lacus, sed sagittis urna scelerisque ac. Pellentesque rutrum, nibh non convallis rut-
rum, sem urna scelerisque erat, ac laoreet neque augue eget felis. Curabitur ornare 
accumsan magna sed convallis. Cras eget lacus dolor.

Curabitur nibh dui, tristique eu bibendum at, iaculis id justo. Ut commodo felis a lacus port-
titor ultricies. Quisque ac ultricies magna, id imperdiet magna. Aliquam in porttitor ante, 
ac imperdiet libero. Aliquam convallis augue quis ligula lobortis, at iaculis velit sodales. Cras 
tempor, ex quis lobortis lobortis, nibh nibh semper nisi, sed elementum magna risus ac felis. 
Quisque ullamcorper dictum ligula nec sodales. Suspendisse sagittis consectetur mauris, 
vitae euismod sapien tincidunt ut. Nam vestibulum ante vitae ultricies auctor. Quisque hen-
drerit nisi mi.

Pellentesque porttitor ante ac volutpat dapibus. Vestibulum tincidunt ipsum quis magna 
rutrum vestibulum. Maecenas quis elit dapibus, volutpat dolor vitae, condimentum ex. Morbi 
id elit lacinia tellus venenatis congue. Quisque dolor eros, finibus eu iaculis non, lacinia eu 
enim. Quisque et enim id dolor consectetur tincidunt. Aenean dapibus quis lorem quis luctus. 
Morbi in tristique urna. Quisque eu pretium nisi. Nulla commodo lectus at ligula commodo, 
id cursus dolor lobortis.

vriendelijk groet, 

xxx xxxxxx

MaRKETING



In sommige Hollandse streken denken 
de mensen dat ze heel wat zijn 
omdat ze bijvoorbeeld overal lekker 
casual afkortingen voor gebruiken, 
apps op hun telefoon hebben die 
nog niet eens in vlogs zijn besproken, 
of heel gelukkige sokken met 
bijpassende vlinderstrik dragen. 
In Fries-land vinden we dat niet 
per se stom, maar we vinden het wel 
leuk om dat een klein beetje door te 
prikken. 

DENK HIERBIJ AAN:

• modewoorden uit de hedendaagse 
urban jungle 
(denk bijvoorbeeld aan ‘glutenvrij’, 
‘escapen’ of ‘dagje welness’ (want
die zorgen ervoor dat de Friese 
relativerende natuur direct duidelijk 
wordt).

• belachelijke namen 
(van merken of fenomenen) of 
woorden die in één klap een heel 
‘gebied’ beschrijven, zoals ‘uggs’, 
‘farecasting’ of ‘mont ventoux’, 
gebruiken we zonder er over na 
te denken. (zie punt 1)

• Engels dat zonder aanwijsbare 
reden ineens Nederlands blijkt 
geworden. ‘hot spotten’, ‘appetizers’, 
of ‘city hoppen’ bijvoorbeeld. 
Hoe irritanter, hoe beter. 

Relativering 
Omgekeerd geldt ook dat we heus 
wel weten dat het niet per se 
normaal is om koeien te knuffelen, 
met de boot naar de slager te gaan, 
of om in elk restaurant nagelkaas 
op de dessertkaart aan te treffen. 
Wij zijn dan niet te beroerd om de 
zelfspot ook heel nuchter toe te pas-
sen in de vorm van respectievelijk 
‘meisjes ontmoeten Friesland style’, 
‘hop on, hop off Friesland style’ en 
‘kaasplankje Friesland style’.

Zelfspot



We gebruiken nooit meer woorden 
dan nodig. We zeggen geen ‘12-kop-
pig blazersensemble Friesland style’, 
maar ‘blazersensemble Friesland 
style’, of nog liever ‘ensemble 
Friesland style’. ‘Pompen Friesland 
style’ en ‘Pret Friesland style’ zijn 
gewoon kort en goed. Daar valt
niks op af te dingen.

Als we producten (merchandise, 
promotionele artikelen, stationary, 
etc.) Friesland style maken, gaan de 
uitingen erop ook over die artike-
len. Een mok is een gelegenheid om 
te zeggen Champagne - Friesland 
style. Want het betekent dan ineens 
zoiets als: ‘wij trekken niet bij elke 
geboortekaart die op de mat valt 
een fles champagne open, we 
nemen gewoon nog een koffietje.’

Omdat we steeds vergelijken en ons hoofd-onderwerp toerisme 
(en vrijetijdsbesteding) is, komen (typische vormen van) toerisme 
en vrijetijdsbesteding van de rest van Nederland en de wereld ook 
regelmatig aan de beurt. Denk daarbij aan de uitingen ‘Taj mahal’, 
‘ballenbak’, ‘dagje welness’, ‘hop on, hop off’, etc. die je ook in deze 
handleiding kan terugvinden.

kort en goed het slaat waar 
het op staat

Toerisme, daar gaat het om!

We gebruiken géén Fries. Dat lijkt 
misschien onlogisch als je het over 
de Friese mentaliteit hebt, maar 
iedereen moet het ten eerste 
kunnen begrijpen en we willen 
ten tweede ook dat Friesland de 
rest van de wereld met een open 
houding verwelkomt. Een uitzonde-
ring zou kunnen zijn wanneer 
we specifiek met de Friezen 
communiceren. In dat geval spreken 
we van Fryslân Style.

geen fries



4. grafische style



Dit noemen we de heading. In wit of zwart. 
We centreren die altijd. En de ruimte 

tussen de regels (de interlinie) is krap.

Dit is de pay-off. In blauw/rood.
Hij staat in combinatie met

de heading. Altijd aan de onderkant.
En altijd in deze kleuren.

culturele
hoofdstad

spatiering & Interlinie:
De spatiering mag -5 pt. krapper

en de interlinie -25 pt. 
We houden van compact.



culturele
hoofdstad

Optie 1:
Friesland style lockup 

staat gecentreerd

Plaatsing van 
het thema ten opzichte
van de heading:
optie 1. gecentreerd



culturele
hoofdstad

Optie 2:
Friesland style lockup 

staat rechts. Gelijnd op de D.

Plaatsing van 
het thema ten opzichte
van de heading:
optie 2. rechtslijnend



fashionista’s
Optie 3:

Friesland style lockup 
staat links. Gelijnd op de F.

Plaatsing van 
het thema ten opzichte
van de heading:
optie 3. linkslijnend



fashionista’s

Plaatsing van 
het thema ten opzichte
van de heading:
optie 4. rechts van de heading



culturele
hoofdstad

Er zijn geen alternatieve plaatsingen 
binnen de lockup mogelijk.



culturele
hoofdstad

Er zijn geen alternatieve plaatsingen 
binnen de lockup mogelijk.



culturele
hoofdstad

De hoofdteksten zijn altijd precies twee keer
zo groot als het logo ‘Friesland Style’. 

1/1

1/2



podium
beesten

In 2018 draait cultuur in en om Leeuwarden

Extra optie met bovenregel:

Voor de bovenregel gebruiken we hetzelfde letterype als in de heading: 
Function Condensed. De letterhoogte van de bovenregel is dezelfde

als het woord ‘STYLE’ in de pay-off.  

In 2018 draait cultuur in en om Leeuwarden



hot
spotten

Gebruik de headings in zwart of in wit. 
De pay-off blijf altijd in blauw/rood

hot
spotten

hot
spotten



Alleen indien de kleur van de lucht (of het water) teveel lijkt op het 
Friesland-blauw en wanneer de lockup juist alleen dáárop geplaatst kan 
worden, gebruik dan de rood/witte logo-lockup als  laatste alternatief. 

LET OP! Dit heeft totaal niet onze voorkeur, want we proberen zoveel 
mogelijk met de Friese driekleur te communiceren.

WOLKEN
KRaBBER

WOLKEN
KRaBBER

Alleen bij hoge uitzondering



hot
spotten

hot
spotten

hot
spotten

hot
spotten

hot
spotten

hot
spotten

De lockup mag je niet gebruiken
op gekleurde vlakken...

...in dat geval maken we gebruik 
van een wit ‘schild’.

Leeuwarden  Culturele Hoofdstad  van Europa 2018

urban
exploren    



Gebruik veel wit. Daar komt het rood 
en zwart goed op uit. Friesland is fris, 

helder en vrij. Niet donker en grijs. 



Zoek een foto waar de lockup
duidelijk zichtbaar op uit komt. 

Lekker bezig!

Verdorie! Die schaduw gaat je ook niet 
helpen. Gelukkig is er nog deze hulplijn: 

het schild. 
(Alleen in noodgevallen gebruiken!)

1
Op de foto die je wilt gebruiken, is geen plekje 
te vinden waarop de lock-up leesbaar wordt. 

gebruik dan deze shadow.

2 3

Hoe gebruiken we de lockup op fotografie?

SEGWaY
TOUR

SEGWaY
TOUR

SEGWaY
TOUR



2
voorbeeld



2
voorbeeld



45°

Als grafisch element gebruiken we af
 en toe een hoek van 45 graden. 

Dit is een referentie naar de Friese vlag



buiten de box denken
Als bowlen en escape rooms je de strot uitkomen, 
pak je personeelsuitje dan eens Friesland style aan. 

Zet er een wit vlak achter. Zo behoud je de 
Frieslandkleuren (en dus de huisstijlkleuren) 

waarvan ‘wit’ er ook één is.



polonaise    

Kies een logische plek in de foto. 
Geef het onderwerp de ruimte. 



De lock up Friesland Style komt ook op bewegende beeldmaterialen terug.
Hiervoor gebruiken we een geanimeerde versie van de “Friesland Style” lockup.

Op de volgende pagina zie je hoe dat verloopt.

- Lockup in het filmpje: 
De geanimeerde lockup kan in de film op elk willekeurig shot verschijnen.

Maar we adviseren sterk de lockup niet vaker dan 2 keer per 30 seconden te gebruiken.
Vanaf het moment dat de geanimeerde lockup volledig te zien is,

blijft deze 3 seconden staan.

- Lockup als slot-shot: 
De logo-lockup Heading + “Friesland Style” (bijv. ‘Happy Ending – Friesland Style’) sluit elk 

filmpje af en wel over een witte achtergrond. Onderaan het logo “Friesland Style
 verschijnt tevens de url Friesland.nl, want dat is de call-to-action. 

1/5

Gebruik van
de lock-up in bewegend beeld



Detail van de geanimeerde lockup.  De lijn onder “Friesland” komt vanuit links naar
rechts, en de lijn boven het woord “style” komt vanuit rechts naar links. Beide lijnen verschijnen

tegelijkertijd in beeld.  Het hart verschijnt aan het eind, maar blijft statisch.

2/5

Gebruik van
de lock-up in bewegend beeld



open lucht 
museum

open lucht 
museum

Toepassing Friesland Style lockup op een shot in het filmpje

3/5

Gebruik van
de lock-up in bewegend beeld



open lucht 
museum

open lucht 
museumFree
wheelen

Toepassing Friesland Style lockup op een shot in het filmpje:
lockup in een kader

Free
wheelen

4/5

Gebruik van
de lock-up in bewegend beeld



open lucht 
museum

open lucht 
museumopen lucht 

museum

Lockup op het eind shot
“Friesland Style” verschijnt op hetzelfde manier als in de film. 

Daaronder komt ook de url friesland.nl te staan.

5/5

Gebruik van
de lock-up in bewegend beeld

eind shot

friesland.nl



5. het lettertype



Het lettertype
De Function Condensed is onze payoff- en 
koppen-letter. Hij is smal maar ‘bold’, hoekig 
maar rond. Nuchter en duidelijk, maar zeker 
ook tegendraads. Over een ‘eigenzinnig 
karakter’ gesproken. Hoe ‘Communicatie 
Friesland style’ wil je het hebben?

Anthony Burrill maakte de letter i.s.m. 
The Designers Foundry in 2016, de nieuwe 
provinciemarketing en haar lettertype zijn 
dus in hetzelfde jaar geboren.

4

abcdefghi
jklmnopqr

stuvwxy
123456789

 LET OP! Uitzondering: 
De onderkast Z heeft een streepje 

overdwars lopen die we liever niet terugzien.
Daarom is de Z de enige letter die 

we kapitaal gebruiken.

De ondersteunende letter is
Lettertype ‘Brown’ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

1234567890Z  z 

We gebruiken alleen maar onderkasten.

FUNCTION CONDENSED
ONDERKAST*

*



6. kleurgebruik



Kleur
Ons palet is ultra minimalistisch. We gebrui-
ken 4 kleuren en daar moet je het mee doen. 
Geen steunkleuren, geen secundair palet. 
Eerlijk, helder, fris en Fries.

Want wat we hebben gedaan is overduide-
lijk; het zijn ‘gewoon’ de kleuren uit de Friese 
Vlag. N.B. wel enigszins aangepast om toch 
een kleine moderniseringsslag en een ‘eigen-
heid’in de provinciemarketing toe te laten. 

Daarnaast hebben we de kleur zwart aan 
het palet toegevoegd. Niet alleen voor brood-
teksten, maar ook voor de heftige koppen 
die-met name op een witte achtergrond-
indruk maken (zie lockup).

5
C=0 M=100 Y=100 K=0
R=227 G=6 B=19
Pantone 485
web #ed1c24

C=0 M=0 Y=0 K=0
R=255 G=255 B=255

C=100 M=50 Y=0 K=0
R=0 G=105 B=180
Pantone 2935
web #0072bc

C=60 M=40 Y=40 K= 100
R=0 G=0 B=0
Pantone Black
web #000005



hot
spotten

We gebruiken altijd deze kleuren-
combinatie. Zo behouden we het 

Friesland kleuren-palet.



7. meer voorbeelden



WADDENGEBIED
VAN NOORDOOST FRIESLAND

IN DIT MAGAZINE /// FIETS- EN WANDELROUTES langs de kust, terpen en het 
Lauwersmeer /// SPECIAAL DOKKUM katern met Bonifatiusroute /// BUCKETLIST 
voor kinderen /// Extra: TYPYSK FRYSK! /// WWW.EROPUITINFRIESLAND.NL

GRATIS BEWAAR–EXEMPLAAR

ballenbak

Voorbeelden werk

We zijn nog maar net begonnen met een 
groeiende campagne (disclaimer), maar 
we hebben al een en ander gemaakt dat we 
hier kunnen laten zien. 

Al zijn er nog geen expliciete campagne-
beelden geschoten, de fotografie die je 
onder dit kopje ziet zijn ofwel secundaire 
beelden uit de Friesland Toerisme beeldbank, 
of placeholder beelden die we voorlopig 
even gebruiken om een idee van de eigen-
zinnigheid van het beoogde soort fotografie 
te geven. Zodra we die beelden hebben, 
vervangen we ze ook in dit document.
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Openstelling van Oudheidkamer
klederdracht van rond 1900 en koffie
Zaterdag 13 september 2014 
Nieuwburen 2, Lemmer Friesland

fashionista's





je kop
stoten

Friezen zijn de langste mensen ter wereld
Lees hier waarom



holland



1 / PROVINCIE  
AAN HET  

 WATER

Op het Friese water is voor iedereen 
iets te doen. Zelfs voor de onervaren 
watersporter. Op veel plekken kun  
je georganiseerde trips maken of een 
boot, surfplank of kano huren. Ga  
je op waterfietsavontuur of wil je  
suppen een keer proberen? Bekijk  
alle watersportactiviteiten op  
www.friesland.nl.

2 / FRIESLAND  
FIETSLAND 

Als je van fietsen houdt dan zit je  
hier goed. Het Friese fietsroute- 
netwerk strekt zich uit van het  
bosrijke Gaasterland tot de eeuwen- 
oude Friese wouden. Honderden  
kilometers cruisen langs historische  
stadjes, meren en nationale  
parken. Bekijk alle fietsroutes op  
de website.

3 / WALHALLA  
VOOR  

 WANDELAARS

Van het merengebied via een  
Nationaal park naar de Wadden- 
kust. Of liever andersom? Stippel  
je route uit met het vernieuwde  
wandelnetwerk van Friesland en  
geniet van de ruimte en rust.  
Eén tip: vergeet de blarenpleisters  
niet. Ontdek kilometers wandel- 
plezier op de website.    

4 / FEESTEN ALS  
EEN FRIES

Elk jaar bezoeken duizenden mensen de 
Sneekweek, de Ballonfeesten in Joure 
én het SKS Skûtsjesilen. Er zijn nog veel 
geheimen te ontdekken zoals authen-
tieke marktjes en eigenzinnige festivals 
zoals Welcome to the Village. Ssst… 
je hebt het niet van ons. Kijk voor alle 
evenementen op de website.

5 / DE WADDEN,  
HET ACHTSTE   

 WERELDWONDER

De mooiste uitzichten van Nederland 
vind je op de Wadden. Het gebied  
staat niet voor niets op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. Geniet van de 
enorme weidsheid vanaf de Friese 
kust of de Waddeneilanden. Kun je na 
de rust wel wat spektakel gebruiken? 
Bezoek dan het grootste nog werkende 
stoomgemaal ter wereld; het Woudage-
maal in Lemmer. 

6 / NUMMER ÉÉN  
NEDERLANDSE  

 NATUUR

Veel mensen weten niet dat er  
in Friesland maar liefst vier  
natuurparken zijn.

1. Het Lauwersmeer. Weids water-
landschap in Noordoost Friesland.

2. Schiermonnikoog. Dunbevolkt 
eiland en uniek ecosysteem.

3. Drents-Friese Wold. Ruim 6000 
hectare bos, heide en grasland.

4. De Alde Faenen. Afwisselend 
laagveenmoeras midden in  
de provincie.

Alles over de unieke karakters van  
de parken vind je op de website.

7 / PROEF DE  
FRIESE CULTUUR

Proef Friesland in één van de streek-
gerechten of kijk door de ogen van een 
lokale kunstenaar. In Friese musea,  
galerieën en restaurants komen oud  
en nieuw samen. De historie is het 
meest voelbaar in de Elfsteden, waar je 
midden in het culturele erfgoed staat. 
Bekijk het cultuuraanbod online.

HAUTE CUISINE.  
FRIESLAND STYLE

Friese koks geven authentieke streek-
producten een moderne draai. Deze 
lekkernijen zijn zo gevarieerd als hun 
oorsprong; de Friese meren, de grazige 
weilanden en het zilte Wad. Ontdek  
de beste restaurants op de website.

8 / LEEUWARDEN - 
FRYSLAN 2018:  

 CULTUREEL HART  
 VAN EUROPA

In 2018 is Leeuwarden Culturele  
Hoofdstad van Europa. Een  jaar langs  
spectaculaire attracties, voorstellingen 
en festivals in Leeuwarden én de  
provincie. Ontdek nu alvast wat het 
bruisende creatieve hart van Europa  
te bieden heeft op friesland.nl.
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