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■ Museumtuin
■ Kunst aan de Scheene

Borden met geïllustreerde poëzie 
van o.a. Niels de Hoog,
Kitty Kilian en
Paul van den Hoven

■ Cecilia Giampaoli
Cecilia Ciampaoli en onderdelen van het Rossini Project
Pesaro/Urbino 2012/2013.
t/m 10 november

Joseph J. Visser
11 november tot 9 december
Grafisch Kabinet

■ Paulien Janssen  
Schilderijen
t/m 9 februari
Bibliotheek Joure

■ Reinder Homan
en Sophie Hupkens 
Etsen / beelden
11 november t/m 9 februari
It Binnenplak/Pand 99

■ De Friese Meren
Kunstenaars uit de 3 gemeenten
9 november t/m 9 februari
Gemeentehuis Joure

Museum Joure is een verrassend
groot binnen- en buitenmuseum
met 10 gebouwen, ruime kades
en een sfeervolle grote museum-
tuin. Het museum is de bakermat
van koffiebrander Douwe Egberts.
Met bovendien veel aandacht voor
het ambachtelijk vakmanschap en
de grootste collectie Friese klok-
ken.

■ Genealogisch spreekuur
Wilt u onderzoek doen naar uw voorouders? Dan bent u
welkom op de Studieruimte. Sietie de Bruin en
Hinke Woudt helpen u graag op weg.
Zij doen al jaren archiefonderzoek.
Donderdag 7 november
Museum Joure, aanvang 14.00 - 16.00 uur, gratis entree
■ Brei je brein leeg
Breicafé in het Koffie- en Theehuis in Pand 99. Leer van
elkaar hoe ontspannend breien is.
Woensdag 6, 13, 20 en 27 november
Koffie & Theehuis
Aanvang 10.00 - 12.00 uur
Toegang gratis
■ In Moaie Jûn
Voorstelling door Tryater: Annelies viert voor het eerst
sinds haar scheiding Sinterklaas, in haar ouderlijk huis,
met haar vader en zoontje. Het belooft een mooie avond
te worden. De vader zal voor Sinterklaas spelen en twee
studievrienden van Annelies komen ook gezellig langs. Al
gauw doet blijken dat ze alle
vier bezig zijn hun leven een
nieuwe richting te geven.   
Vrijdag 8 november,
't Haske, aanvang 20.00 uur
Entree € 14,00 / € 12,50 / € 10,00
■ Jodymoon
Zondagmiddag(familie)concert: Jodymoon voelt als een
kamerorkest, met een kleine bezetting maar zeer rijk in
haar sound. Verwacht een spannende combinatie tussen
singer/songwriter, folk, pop, klassiek en roots.
De krachtige stem van Digna Janssen is
dynamisch, gedragen en zit boordevol
soul.
Zondag 24 november
Doopsgezinde kerk
Aanvang 14.30 uur
Entree € 10,00 t/m 16 jaar € 5,00 (incl.koffie/thee)

Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag

10.00 tot 17.00 uur en

zaterdag t/m maandag

14.00 tot 17.00 uur
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