Eveneminten yn Fryslân Simmer 2017
Skûtsjesilen SKS 2017
5 augustus
:Grou (start)
7 augustus
:De Feanhoop
8 augustus
:Earnewâld
9 augustus
:Terherne
10 augustus
:Langwar
11 augustus
:Ealahuzen
12 augustus
:Starum
14 augustus
:Wâldsein
16 augustus
:De Lemmer I
17 augustus
:De Lemmer II
18 augustus
:Snits (finale)
Keatsen 2016
6 maaie
5 juny
12-16 juny
1 july
2 augustus
9 augustus
23 augustus

:Hilversum
:Frjentsjer
:Harns
:Straatkaatsen
:Frjentsjer
:Wommels
:Weidum

Skûtsjesilen IFKS 2017
19 augustus :Hylpen
21 augustus :Starum
22 augustus :Heech
23 augustus :Sleat
24 augustus :Ychtenbrêge
25 augustus :De Lemmer I
26 augustus :De Lemmer II (finale)

- Heren 50+ (Kv “Melle Veenstra”)
- Bûnspartij
- Lanenkaatsen
- Ljouwert
- PC Heren
- Freulepartij
- PC Dames

Fierljeppen 2017
1 july
:Bûtenpost
29 july
:It Heidenskip
12 augustus
:Winsum
23 augustus
:Drylts
26 augustus
:Jaarsveld

-Twakamp Hollân - Fryslân
-Nat. Fierljep Manifestaasje
-Frysk Kampioenskip
-Fryslân Cup
-Ned. Kampioenskip

Fytsen 2017
fan 4 july ôf
fan 10 july ôf
fan 25 july ôf
fan 22 aug. ôf
fan 28 aug. ôf

-fytsfjouwerdaagse
-Lauwersland fietsvierdaagse
-Drentse Fiets4daagse
-fytsfjouwerdaagse
-âlvestêdefytsfiif(5)daagse

:Wolvegea
:Burum
:Assen +7 oare
:Appelskea
:Ljouwert

Wettersport Algemien 2017
26 - 27 maaie :Akkrum
4 - 13 aug.
:Snits
9 augustus
:Snits
24 - 26 aug.
:Makkum
30 aug - 2 sept. :Harns
26 augustus
:Balk
25 augustus
:Aldeboarn
20 - 28 oktober :Warkum

- Eneco Sinneboatrace NK & Reuzedei
-SneekWeek
-Hurdsyldei
-Fiskerijdagen
-Fiskerijdagen
-Gondelfeart
-De 72ste Gondelfeart
-Fiskerijdagen, Strontrace, Liereliet

Oare eveneminten yn Fryslân 2017
23 - 27 maaie :Ljouwert
-70ste Alvestêdekuiertocht
5 juny
:Boalsert
-Fyts Alvestêdetocht
26 - 28 maaie :Ljouwert
-Frysk Strjitte Festival
9 - 18 juny
:Skylge
-Oerol Festival
21 - 24 juny
:Boalsert
-65ste Heamieldagen
4 - 7 augustus :De Feanhoop -Feanhoopfestival
26 july
:De Jouwer
-Boerebrulloft
26 - 30 july
:De Jouwer
-Ballonfeesten
22 en 23 sept. :Droegeham
-Gondelfeart op Tsjillen
28 septimber
:De Jouwer
-Joustermerke
5 oktober
:Boalsert
-Bolletongersdei
Sjoch ek op www.hetfriesehart.nl foar alle oare eveneminten yn Fryslân
Iepenloftspullen yn 2017
Easterwierrum
“Pietje Bell en de binde fan ‘e Swarte Hân” (berne iepenloftspul).Utfieringsdata:
Seis foarstellingen fan 22 juny oant en mei 1 july. De foarstellingen fine plak neist
MFC De Tysker, Skuorrehofwei yn Easterwierrum.Ynformaasje op webside
www.berneiepenloftspul.nl
Iepenloft Opsterlân
“De Lytse Prins”. In hearlike, muzikale foarstelling foar jong en âld. Plak: yn it
Iepenloftteater Sparjebird op De Himrik. Skreaun troch Antoine de Saint-Exupéry;
Fryske bewurking fan Bouke Oldenhof. Regy: Elske Klooster.
Utfieringsdata: fan woansdei 24 maaie oant en mei sneon 10 juny.
Ynformaasje op webside www.iepenloft-opsterlan.nl
Jorwert
“It wûnderlike foarfal mei de hûn” (bewurking fan it boek “Het wonderlijke
voorval met de hond” fan Mark Haddon)
De premjêre is op sneon 2 septimber en der wurdt spile oant en mei sneon 30
septimber. De kaartferkeap is útein set op 1 febrewaris. Bliuw op ‘e hichte fia
webside www.iepenloftspuljorwert.nl
Kollumersweach
“Tsjoensters fan Ie”, wurdt spile troch it Masquerade Theater op 7, 8, 14 en 15
july oan de Foarwei 183 te Kollumersweach. It is in ferrassend en fantasiefol
mearke, geskikt foar jong en âld.. Skreaun nei oanlieding fan de ynbring fan de
spilers en harren sels betochte personaazjes.
Ynformaasje op webside www.masqueradetheater.nl
Op dit stuit (febrewaris 2017) is noch net alle ynformaasje beskikber. It lêste nijs
omtrint alle iepenloftspullen yn Fryslân fine jo op www.iepenloftspullen.nl

