
In de Franeker binnenstad doen diverse talenten oude tijden herleven en nieuwe tijden aanbreken! Met De 
Niels Harder Magic Show, Staal van Fabuloka, De Ganzenfanfare, Theateropleiding DDrive Leeuwarden, het 
Van Ravesteijn Theater, danstalenten van Sportschool Bloemketerp en het Franeker dameskoor 
Leedvermaak, zal het programma tot ieders verbeelding spreken.

Het thema van dit jaar wordt uitgebeeld door theatergroep Acta met “Het levend planetarium van Eise 
Eisinga” . Eise zelf geeft college, hij wil graag dat de mensen op het straatfestival begrijpen hoe de Melkweg 
in elkaar steekt. Hij heeft hierbij hun hulp nodig om het sterrenstelsel uit te beelden en wil dit graag doen 
samen met zijn vrouw en het publiek! Met het Planetarium op de achtergrond is succes gegarandeerd!

Crazy Harder is bekend van TV door optredens in vele talentenshows waaronder Britain’s got Talent 
en de Nieuwe Uri Geller Show. Zijn Magic Show staat bomvol van magic, popmusic en komedie. 
Als geen ander weet hij zijn bruisende persoonlijkheid te combineren met hilarische illusies.
Fabuloka staat met hun voorstelling Staal garant voor straattheater van hoge kwaliteit. 
Deze poëtische voorstelling verteld een verhaal met woorden, partneracrobatiek, jongleren,mime 
en livemuziek. Dit alles in een 5 meter grote stalen constructie op de Voorstraat.

VAN EISE EISINGA TOT HET ZWARTE GAT! HET STRAATFESTIVAL NEEMT JE VRIJDAG 20 
SEPTEMBER VAN 16.00 UUR TOT 21.00 UUR MEE OP EEN INTERACTIEVE REIS DOOR DE TIJD!

STRALEND DOOR DE TIJD!
STRAATFESTIVAL

Bekend van TV!
NIELS HARDER MAGIC SHOW 
Een optreden van Crazy Harder zit bomvol magic, popmusic en komedie. 

Als geen ander weet Crazy Harder zijn bruisende persoonlijkheid te 

combineren met hilarische illusies. Zijn wervelende shows zitten vol trucs 

en zijn een visueel spektakel met een enorme ‘wow-factor’. Bekend van TV-

programma’s: Britain’s Got Talent, Das Supertalent, De Magische Winkel, Circus 

Gerschtanowitz en De Nieuwe Uri Geller. Eén ding is zeker: deze keer zit niet 

Crazy Harder, maar ú met de handen in het haar!

17.15 Breedeplaats

ACTA  
Het levend planetarium van Eise Eisinga 
Eise Eysinga geeft college. Hij wil dat de mensen op het straatfestival 

begrijpen hoe de Melkweg in elkaar steekt. Hij heeft hun hulp nodig om 

het sterrenstelsel uit te beelden! Zijn vrouw Pietje Jacobs helpt hem bij het 

uitvoeren van dit plan. Zij heeft voor elke deelnemer een mutsje gemaakt 

zodat duidelijk is wie de maan uitbeeldt, wie Jupiter, wie Saturnus etc. 

Dansend gaan de festivalgangers de bewegende hemellichamen vormgeven 

met het Planetarium op de achtergrond….

vanaf 16.15 uur Raadhuisplein

STAAL VAN FABULOKA 
Jorga is acrobaat en houdt van schrijven. Ed is muzikant en maakt 

alles van metaal. Door hun krachten te bundelen ontstaat STAAL, een 

poëtische voorstelling waarin twee verschillende karakters een droom 

hebben. Het verhaal wordt verteld met woorden, partneracrobatiek, 

jongleren, mime, bizarre uitvindingen, luchtacrobatiek en livemuziek. 

Alles speelt zich af in een 5 meter grote stalen constructie op de 

Voorstraat.

17.00 en om 19.15 uur Voorstraat

DE GANZENFANFARE
Op vele festivals in binnen en buitenland brachten ze jong en oud in 
vervoering. Als een echt harmonieorkest flaneren ze voorbij, iedereen 
in verbijstering achterlatend… 
Was dit echt ... ?    Hoe kan dit .... ?    Heb ik dit echt gezien ... ?
De Ganzenfanfare is een unieke combinatie tussen mens, dier 
en muziek en is gebaseerd op de eeuwenoude traditie van het 
ganzenhoeden.

16.00 /17.30 en 19.15 uur Lopende Act

FRIESLAND COLLEGE THEATEROPLEIDING DDRIVE 
LEEUWARDEN
Deze studenten staan graag in de spotlights en hebben een enorme drive 

om theater te maken. In de binnenstad van Franeker “stralen” ze met hun korte 

sketches. Laat je van Raadhuisplein tot in de Dijkstraat door hun inspireren en 

verrassen, pas op want ze nemen je mee in hun fantasie….

Franeker vrijwilligers
Ook lokale vrijwilligers verrassen u met korte sketches…

van 16.00 tot 21.00 uur Lopende Act

VAN RAVESTEIJN THEATER & EVENTS 
maakt mooie momenten! 

Laat je meenemen op een belevingsreis door de tijd in de Dijkstraat. 

Spannend en humoristisch. In het donker beleef je spannende avonturen 

en aan het eind van de tunnel rest de verwondering…. 

16.30 / 18.30 en 20.00 uur Voorstraat

YONI, DE DAMES VAN
De bezoeker wordt meegenomen in de wereld van Yoni. 

Een grote kijkdoos vol verrassingen.

16.30/18.00/20.00 uur Lopende act

DAMESKOOR LEEDVERMAAK
Zing mee met dit Franeker dameskoor, zij zingen gepassioneerd en 

enthousiast de mooiste levensliederen met hier en daar een theatrale 

draai!

18.45 Breedeplaats, 19.45 uur Raadhuisplein

Straatfestival
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