
Kunst en cultuur, shopping en horeca in een 
sprookjesachtige stad. Dat is WintersZwolle. In 

de wintermaanden wordt Zwolle omgetoverd tot 
lichtjesstad met theaterroutes, concerten en vele 

andere kunstzinnige en culturele activiteiten. Bekijk 
wat er te doen is en kies je moment!

Kom griezelen tijdens de theatrale 
Midwinterspooktocht. Sla de benen uit bij het 

IJsbeeldenfestival of dans het dak eraf tijdens het 
Kerstival in de Zwolse cafés. Ga met je kids naar 
het Sprookjesfestival of loop de lichtbeeldenroute 

door het historische centrum. Bezoek de 
Kerstmarkt; eet met vrienden of familie een heerlijk 

hapje in één van de gezellige restaurants die 
Zwolle rijk is, bezoek het grote assortiment winkels, 
waaronder de bijzondere boekenkerk Van der Velde 
in de Broeren. Bewonder kunst van uiteenlopende 

kunstenaars in het gloednieuwe museum Anno 
of het welkbekende Museum de Fundatie. Bekijk 
welke te gekke theater- of filmvoorstellingen er 
zijn in Zwolse Theaters, Filmhuis Fraterhuis of 

Pathé. Woon je niet in Zwolle? Regel bijtijds een 
overnachting in een sfeervol hotel of B&B om nog 

langer te kunnen genieten.
www.winterszwolle.nl   

 

Download hier direct
jouw audiotour >

Lichtbeeldenroute 2022-2023



1

Van der Velde

4

5

2

3

De Dennenboom die groot wilde zijn (4-12)
De jonge dennenboom doet zijn uiterste best om heel hard te groeien, zodat hij 
net zo groot wordt als de reuzensparren om hem heen. Maar waarom worden 
de sparren omgezaagd? Waar gaan ze heen? Deze route wordt gemarkeerd 
door sfeervolle lichtbeelden waarmee de binnenstadsondernemers de pleinen en 
straten hebben versierd.
  
De Bloedende Zwaan Lichtbeeldenroute (volw. en 12+)
Een jonge, arme ridder wil ‘het hoogste dienen’ en de ‘zwakkeren helpen’ maar 
moet daarvoor onvoorstelbare offers brengen. Hij reist de bloedende zwaan 
achterna, die is weggevlogen naar het hoge kasteel achter het bos. Over het 
overwinnen van je angsten en twijfels en over boven jezelf uitstijgen. Deze route 
wordt gemarkeerd door een serie sfeervolle lichtbeelden waarmee ondernemers in 
de Zwolse binnenstad de historische straten en pleinen hebben versierd.

De Witte Wieven Spooktocht (volw. en 12+)
Muzikale en theatrale griezeltocht waarin audio en video worden gecombineerd. 
Een eigentijdse bewerking van een oeroude Germaanse sage over de witte 
wieven, de nevelvrouwen die opduiken uit de mist en kwade zaken doen... Laat 
je meevoeren langs historische locaties en geniet van dit hoorspel door tientallen 
acteurs, gecombineerd met muziek, zang en scenes op video. Onder regie van 
theatermaker Lieke van der Vegt. Door het 3D-effect dat in de audio-opnames is 
aangebracht, is het noodzakelijk om deze tocht met je ‘oortjes’ of koptelefoon te 
lopen.
  
Midwinterspooktocht (volw. en 12+)
Deze audioroute is een combinatie van griezelen en horror en speelt zich af langs 
de rafelranden van de binnenstad. Donkere stegen, enge garages, plotselinge 
geluiden, onverwachte aanwezigheid van... ja, van wie eigenlijk? Vlucht! Vlucht 
voor die stem! Fluisterend in jouw oren leidt te audioverteller je rond, maar ook de 
verteller wordt soms aan de kant geschoven... Wie is hier het slachtoffer? In een 
hoorspelachtige compositie word je meegenomen. Door theatermakers en verha-
lenvertellers Sheeyla Gerard en Jordy Roeten en andere stemacteurs. 

Nemia - Het meisje zonder handen (4-10 jaar)
Een spannende sprookjeswandeling tijdens welke je diverse raadsels moet op-
lossen. Het meisje zonder handen is een bewerking van het sprookje van Grimm. 
Een lelijke heks, een gemene stiefvader, een prins die koning wordt, een fee en 
natuurlijk het meisje spelen de rollen in dit verhaal. Een spannend verhaal met een 
vredig einde. Behalve de tour op je mobiele telefoon, download je ook een pdf met 
puzzelvragen. Als je de antwoorden inlevert, kun je een prijs winnen!

Roep je vrienden en familie bij elkaar, want de Lichtbeeldenroutes zijn er weer! Van een 
waanzinnig lichtgevend rendier tot de kerstman zijn arrenslee: je komt het allemaal tegen. 
Om de Lichtbeeldenroutes nóg specialer te maken, kun je verschillende audiotours lopen 
die langs de lichtbeelden gaan. De lichtbeelden zijn een initiatief van ZwolleFonds en de 

ondernemers in de Zwolse binnenstad. 
Kijk maar op winterszwolle.nl

Legenda Winter in Zwolle

Lichtbeeldenroute 2022-2023
7 december t/m 8 januari 2023

Santa’s Arreslee
Grote Kerkplein

Surprise Package
Luttekestraat

Magic Colouring Balls
Grote Markt

Cone
Rode Torenplein

Little Golden Teddy
Van der Velde in de Broeren

Reindeer
Broerenkerkplein

Grote Kerstboom
Grote Markt

Little Reindeer
Diezerpoorterplas

Little Golden Teddy
Van der Velde in de Broeren

Christmas Star
Het Eiland

Giant Star Ball
Gasthuisplein 

Christmas Hearts
Nieuwe Markt 

Santa Claus
Sassenpoort

Bethlehem Stars
Bethlehemkerkplein

Santa’s Arreslee
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Het verhaal van de 
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