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Festival Hongerige Wolf is een driedaags festival dat jaarlijks in het tweede weekend van juli
plaatsvindt in het dorpje met de bijzondere naam ‘Hongerige Wolf’. Elk jaar reizen er een paar duizend
bezoekers en artiesten af naar deze bijzondere plek die alleen via het allerlaatste stationnetje in
Noordoost Groningen te bereiken is. In 2019 vond alweer de negende editie plaats.
Het festival biedt jonge talentvolle kunstenaars uit heel Nederland een podium op gebied van
muziek, theater, dans, beeldende kunst, film, literatuur en unieke cross-overs. Naast een veelzijdige
kunstprogrammering was er ook een speciaal kinderprogramma, een nachtprogramma in de Danssilo
en een origineel randprogramma met als uitgangspunt de natuur, de omgeving en de beleving. Van
kiekendiefexcursie tot klassiek wakker-word concertje en van kwelderwandeling tot proeverijtje van
regionale producten.
Het bijzondere aan het festival is de nadrukkelijke rol van de weidse Groningse omgeving die een
wisselwerking aangaat met de kunstwerken en voorstellingen die er plaatsvinden of erop
geïnspireerd zijn. Er vonden concerten plaats op het Schapenveld, dansvoorstellingen in het
Ambonezenbosje met zijn verhalende geschiedenis, theater op de Waddendijk die langs de rand van
Noordoost Groningen meandert, beeldende kunst op het wad en dichtkunst in de bloeiende tuinen
van de bewoners.
Het dorp en de omgeving waren wederom het podium, de gastvrijheid van de bewoners maken de sfeer.
Het uitgangspunt van Festival Hongerige Wolf is dat bezoekers komen ontdekken, ervaren en zich
verwonderen. En dat alles langs de vier programmalijnen: kunst en artistieke ontmoetingen,
sensaties, dorp en familie.
De financien van het festival blijven ons bezighouden. Het blijft een uitdaging om de begroting sluitend
te krijgen. Ook in 2019 is het festival mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheden fondsen en
giften. Het aandeel daarvan in de totale begroting bedroeg ca. 40%. Uit kaartverkoop, horeca en
merchandising zorgden voor de overige 60%. De opbrengsten waren helaas iets lager dan in 2018. Met
iets meer uitgaven dan inkomsten, resulteert dit in een negatief exploitatieresultaat, waar we als
bestuur van de stichting en leiding van het festival onze schouders stevig onder zetten richting de
toekomst.
Deze editie werd een succes door het bezoek van trouwe en nieuwe festivalgangers. Een prachtige
programmering en door de inzet van iedereen die nodig is bij het organiseren van ons festival.
Met dank aan:
 de bewoners van Hongerige Wolf - die het ieder jaar weer goed vinden dat hun dorp 3 dagen
lang het festival terrein is;
 de boeren uit de buurt die de schapen tijdelijk elders weiden en het festival hun weilanden ter
beschikking stellen als festivallokatie en camping
 de artiesten - die tegen een geringe vergoeding komen optreden
 Jildou en Anna - die als zakelijke en artistieke leiding een mooie editie hebben neergezet
 onze trouwe en ook nieuwe vrijwilligers met hun eindeloze inzet
 onze subsidieverleners en sponsors - ook zonder hen geen festival.
Het was wederom een aards en weidse editie, waar we trots op zijn.
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