
Kortom, 
Heerlijk Harderwijk 
inspireert je creatieve brein.

21 t/m 24 januari - WAUW licht festival
23 januari - WAUW Silent Disco
23 en 24 januari - Donkere Dagen Festival 
26 februari - Singer/Songwriter
31 maart - Science Café, Warmer Wordende Wereld
6 mei - Bluesroute Harderwijk
27 en 28 mei - Lalaland
10 en 11 juni - Aaltjesdag, Visserijdag
6 zaterdagavonden in de zomer - Harderwijk Live
12 november t/m 5 december - ‘t Pietenhuis

Kijk op visitharderwijk.nl/evenementen 
voor een overzicht van alle evenementen in 
Harderwijk, de exacte locaties en de tijdstippen.
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Volg ons op facebook!

info@visitharderwijk.nl

visitharderwijk.nl

Heerlijk Cultureel!

Wist je dat LaLaLand Festival 
gratis toegankelijk is?
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Harderwijk heeft al sinds 1231 stadsrechten. En 
daarmee was Harderwijk de eerste stad op de 
Veluwe. Reken maar van yes dus dat je hier 
cultuur kunt snuiven.  

Bezienswaardigheden
Wanneer je door de binnenstad van Hanzestad 
Harderwijk loopt, struin je door romantische 
historische straten en pleinen. Je gaat zelf op 
onderzoek uit of je kiest juist voor een georgani-
seerde stadswandeling. Een stadsgids vertelt je 
alles over het monument waar je voor staat of 
de herkomst van de naam van het straatje waar 
je doorloopt. Nieuwsgierig werp je een blik door 
de ramen van die oude woningen en hoor je 
verwonderd de verhalen van toen aan.

Stadsmuseum
Je raakt enthousiast en dus breng je een 
bezoek aan het vernieuwde Stadsmuseum 
waar attributen de verhalen nog levendiger 
maken. Het Hanzepaardje, een visserstrui, 
kunst, interactieve instrumenten en boeken 
laten je onderdompelen in de Hanzestad. 
Eenmaal weer buiten vergaap je je, op weg 
naar de haven, nogmaals aan de historische 
gebouwen als de Vischpoort en de Brugge-
poort. In de haven ligt bij de molen de Bruine 
vloot van botters en kleine houten vissersschepen 
op je te wachten. Een bezoekje aan de nieuw 
herbouwde Vischafslag mag aan je culturele 
bezoek niet ontbreken.

Festivals
Dat cultuur snuiven niet louter bestaat uit 
oude vissersschepen, gebouwen en straten 
bezichtigen, blijkt wel uit de vele evenementen 
die Harderwijk rijk is. Zo is Harderwijk enorm 
trots op het gratis toegankelijke cultuurfestival 
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Lalaland Festival voor iedereen die niet vies is 
van een vleugje culturele waanzin. Muziek en 
theater, daar draait het om. En er is meer 
theater in Harderwijk te vinden. Niet gek dus 
als je de term Stad als Podium een keer hoort 
vallen. Tijdens WAUW Harderwijk en het 
Donkere Dagen Festival ondervind je dit letter-
lijk. In huiskamers rond de Vischmarkt geniet 
je van muziek en theater en buiten vergaap je 
je aan spectaculaire lichtshows. Houd je meer 
van muziek? Dan mag je Harderwijk Live niet 
missen! Zes zaterdagen in de zomer geniet 
je van livemuziek op de Markt. Het gezelligste 
plein van de Veluwe met al haar terrassen.

Verder bieden Theater Harderwijk, Estrado en 
Kunstcentrum Catharinakapel je het gehele 
theaterseizoen een gevarieerd programma. En 
tref je een regenachtige dag of wil je juist de 
nieuwste films zien, reken maar dat de bioscoop 
een plekje voor je heeft. 




