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Welkom op de  
eerste editie  
van Festival 
Hongerige Wolf
en welkom in Hongerige Wolf.  

Een klein dorp met de mooiste naam  

van Nederland, en wij hopen binnenkort 

ook met het mooiste culturele festival 

van Nederland.

We zijn blij dat je er bent! Hongerige 

Wolf is dit weekend de plek waar 

ongekend talent optreedt en nieuws-

gierige geesten elkaar vinden om samen 

het festival te maken tijdens dit laatste 

juliweekend. Dat het een legendarische 

eerste editie mag worden!  

Veel plezier! 

Sanne & Ruth
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Over het festival
Op Festival Hongerige Wolf vind je artiesten uit Hongerige Wolf, 

Groningen en de rest van Nederland. Ze maken muziek, theater, 

beeldende kunst, poëzie, verhalen, performances, dans, film en 

alles daar tussen in. Ze vertonen bestaand werk of hebben speciaal 

voor het festival iets gemaakt. Soms geïnspireerd door het dorpje 

Hongerige Wolf, zoals de twee kunstenaars van PeerGrouP die al 

een maand in het Ambonezenbosje zitten 18 . 

Er is ook genoeg anders te doen. Lekker hangen in het gras of op 

de oude skateramp 4 , genieten van het uitzicht, een bezoekje aan 

een melkveeboerderij 22  of een (nachtelijke) rit op een zeilfiets met 

het Whiketeam 19 . 

Dit boekje wijst je de weg door het festival met een plattegrond, 

blokkenschema en toelichting per onderdeel. Maar dwaal ook ge-

rust rond in Hongerige Wolf. Overal staan bordjes om je de weg te 

wijzen. Of vraag één van de bewoners waar je bent.

Op ’t Schapenveld 1  staat het hoofdpodium waar doorlopend band-

jes en muzikanten van allerhande genres zijn te vinden. Ga lekker 

zitten luisteren of waag een dansje!

Meer op zoek naar rust? Onderdebomen 6  is de plek waar akoesti-

sche muziek klinkt met uitzicht op de akkers rondom Hongerige Wolf. 

Het programma in het dorp loopt tot uiterlijk middernacht. Voor 

wie dan nog niet wil stoppen, draait er vanaf 23.00 uur een DJ in de 

Danssilo 16 . Deze halfopen kapschuur ligt midden in het veld, op 

loopafstand van de camping . Houd voor een lift op de heenweg 

de pendelende tractors met wagen in de gaten. Deze tractors rijden 
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trouwens de hele dag door het dorp. Bij de tractorwagenhaltes 

kun je opstappen. De wagens rijden af en toe ook naar de Zeedijk 
21  en naar Boer Overbeek 22 . 

Theater is te vinden in de Kippenschuur 3 , bewoners vertellen ver-

halen over en uit het dorp (vertrekpunt vanaf 23 ), op de historische 

Egyptische dijk 2  hebben twee kunstenaars de afgelopen weken 

een installatie gemaakt. Met F.I.E.T.S. 20  leer je meer over de ziel en 

zaligheid van jouw stalen ros. Beeldende kunst vind je op onver-

wachte plaatsen in het dorp, dompel je in rode wijn en poëzie bij 

KORT 9 , bekijk een bijzondere film in de woonkamer 4  en laat je 

ego strelen in een paardenstal 11 . 

Het volledige programma vind je in dit boekje. Houd voor toevoe-

gingen en wijzigingen het Programmabord bij ‘t Schapenveld in de 

gaten!

Ook leuk om te doen
Geniet vooral ook van de omgeving van het festival. Loop bijvoor-

beeld een keertje naar de Zeedijk 21  of lift mee achterop de wagen 

van de tractors. Geniet er van de stilte die nergens anders in Neder-

land zo te ervaren is. Staar er in de verte. Het lijkt het einde van de 

wereld en het is het einde van Nederland. Je kunt er aan de andere 

kant van de zee Duitsland zien liggen.

Bij boer Overbeek mag je op de melkboerderij kijken. Ze hebben er 

een robot om de koeien mee te melken en er zijn kalfjes die geaaid 

willen worden 22 .
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Op de hoek Reiderwolderpolder staat het Whike demonstratieteam 

waarbij je een proefritje op deze bijzondere zeilfietsen kunt maken 

en je (tegen een kleine vergoeding) kunt opgeven voor een 2-uur 

durende Whike Excursie de polder in. Overdag, maar ook ‘s nachts! 19

Markt
Struin even over op de markt in het dorp 17  of ga even kijken bij de 

tweedehandsboeken van Ineke, ze zijn allemaal te koop 26 .

Eten & Drinken
Geen festival zonder eten en drinken. Verspreid over het festivalter-

rein is van alles te krijgen; Wraps, snacks, saté, soep of hamburgers 

bijvoorbeeld en natuurlijk koffie, thee, bier en fris. Je vindt het bui-

ten op ’t Schapenveld 1  of bij het Buurthuis 25 . Ook bij bewoners 

voor de deur is van alles te krijgen. Haal bijvoorbeeld een kopje 

muntthee bij Marieke & Harry en drink het op in hun mooie tuin 24 . 

 Of loop ’s avonds bij Gré en Beno 10  aan voor versgebakken pan-

nenkoeken. Bij de familie Los Santos  kun je zelfgemaakte cake 

met een kopje thee of koffie kopen. En iets verderop bij buurman 

Toufik 11   wordt shoarma gemaakt of kun je een broodje bapao 

eten. En aan het einde van het dorp kun je bij de Caravan 13  soep 

en zelfgemaakt brood kopen. Bekijk alle locaties op de plattegrond.

Muntjes
Betaling gaat met muntjes. Deze zijn te koop bij de kassa’s en op  

’t Schapenveld 1 .

Over de organisatie
Festival Hongerige Wolf is een initiatief van Ruth Weites en Sanne 

den Adel. Ruth groeide op in Hongerige Wolf en verhuisde op haar 

19e naar Utrecht. Daar leerde ze Sanne kennen, die in een soortge-

lijk dorp in Noord-Holland opgroeide. Eenmaal uit huis begonnen 

ze de landelijkheid en rust van hun geboorteplaats steeds meer te 

waarderen. Samen gaan ze graag naar festivals en voorstellingen, 

maar veel festivals zijn druk en snel uitverkocht. Een goede reden 

voor een nieuw festival, waarvoor Hongerige Wolf de perfecte 

locatie is! 

Dankzij al het enthousiasme van mensen om hen heen is er nu het 

eerste Festival Hongerige Wolf. Sanne en Ruth hopen dat iedereen 

het naar zijn zin heeft. Ze willen heel graag weten wat je van het 

festival vindt en stellen het op prijs als je de korte enquête achter  

in dit boekje wilt invullen.
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 €  Kassa

 Tractorwagenhalte

 Eten & drinken

 Toilet

 Camping

 EHBO

1  Schapenveld

2  Egyptische Dijk

3  Kippenschuur

4  Skate-Ramp

5  Foto Buiter

6  OnderdeBomen

7  Atelier Rie 

8  Zwik

9  Loods

10  Gre & Beno

11  Toufiks Paardenwei

12  Jans Vogelveld

13  Caravan

14  Nummer 1

15  Stoep

16  Danssilo

17  Dijkje / markt

18  Ambonezenbosje

19  Hoek Reiderwolderpolder

20  Oude Speeltuin

21  Zeedijk

22  Boer Overbeek

23  Oude Dijk

24  Theetuin Marieke & Harry

25  Buurthuis

26  Ineke’s boeken



Locaties 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00 23.15 23.30 23.45 00.00 01.00 02.00

1 Schapenveld Opening Martin Korthuis Dakpan Collectief MinistryofMudd Dakp. Coll. Strijkkwartet Dakp. Coll. Knobsticker Dakp. Coll.

2 Egyptische Dijk Installatie Annika en Lutz

3 Kippenschuur Tentoonstelling Iris Deppe

5 Foto Buiter De Luie Honden

6 OnderdeBomen Singer-Songwriters: Voor programma zie       bord bij locatie

9 Loods KORT KORT KORT

11 Toufiks Paardenwei Egostrelen

12 Jans Vogelveld Thijs van Vuure’s Vervogelhuisje

13 Caravan TRiL

15 Stoep Daniel Maalman - Linke Hobbies

16 Danssilo DJ ALEC

17 Dijkje Lsltn

18 Ambonezenbosje Re-P.A.I.R - Werkperiode (bezoek welkom)

19 Hoek Reiderwolderpolder Proefrondjes Whike Zeilfietsen & opgeven voor excursies Nachtrit Whike

20 Oude Speeltuin F.I.E.T.S. F.I.E.T.S.

21 Zeedijk Pieter van der Schaaf- Old People (series)

23 Oude Dijk Verhalen

14 15

Vrijdag 29 juli



Locaties 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30

1 Schapenveld Opening Mees     Laissez-Faire Ibo met strijkkwartet Cat Ugly

2 Egyptische Dijk Installatie Annika en Lutz 

3 Kippenschuur Tentoonstelling Iris Deppe             De Queeste door Gwendolyn Noltes en Bjorn de Wildt Tentoonstelling Iris Deppe

4 Skate-Ramp La Mimouna

5 Foto Buiter De Luie Honden De Luie Honden

6 OnderdeBomen Singer-Songwriters: Voor programma zie       bord bij locatie

7 Atelier Rie Openstelling atelier Rie Honhof

8 Zwik De Dames   De Dames De Dames

12 Jans Vogelveld Thijs van Vuure’s Vervogelhuisje

13 Caravan TRiL

14 Nummer 1 Absence of Tears - VILT

15 Stoep Daniel Maalman - Linke Hobbies

17 Dijkje Lsltn Doorlopend: Markt

18 Ambonezenbosje Re-P.A.I.R - werkperiode (bezoek welkom)

19 Hoek Reiderwolderpolder 10.00 start Whike-rit Proefrijden Whike &           aanmelden excursies Whike-rit

20 Oude Speeltuin F.I.E.T.S. Dansuuh - demo F.I.E.T.S.

21 Zeedijk Pieter van der Schaaf- Old People (series)

22 Boer Overbeek Kijken op de boerderij bij boer Willem

23 Oude Dijk Verhalen
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Zaterdagochtend 30 juli



Locaties 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45

1 Schapenveld Cat Ugly Blind Parade Dakpan    Collectief Club Quattro Dakpan Collectief JOAST

2 Egyptische Dijk Installatie Annika en Lutz

3 Kippenschuur Tentoonstelling Iris Deppe De Queeste - Gwendolyn Noltes       & Bjorn de Wildt Tentoonstelling Iris Deppe

4 Skate-Ramp La Mimouna

5 Foto Buiter De Luie   Honden

6 OnderdeBomen Singer-Songwriters: Voor programma zie       bord bij locatie

7 Atelier Rie Openstelling atelier Rie Honhof

8 Zwik De Dames De Dames De Dames

10 Gre & Beno
Mart & 
Annemarijn

Mart & 
Annemarijn

11 Toufiks Paardenwei Egostrelen

12 Jans Vogelveld Thijs van Vuure’s Vervogelhuisje

13 Caravan TRiL

14 Nummer 1 Absence of Tears - VILT

15 Stoep Daniel Maalman - Linke Hobbies

17 Dijkje Lsltn Doorlopend: Markt Lsltn

18 Ambonezenbosje Re-P.A.I.R. - Werkperiode (bezoek welkom) 

19 Hoek Reiderwolderpolder Whike-rit Proefrijden          Whike & aanmelden excursie

20 Oude Speeltuin Dansworkshop: Anani Dodji Sanouvi and “ The Legs       of The Chameleon” 

21 Zeedijk Pieter van der Schaaf - Old People (series)

23 Oude Dijk Verhalen
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Zaterdagmiddag 30 juli



Locaties 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00 23.15 23.30 23.45 00.00 01.00 02.00

1 Schapenveld JOAST Dakpan Collectief CrazyShee Dakpan Collectief Staatseinde

2 Egyptische Dijk Installatie Annika en Lutz

3 Kippenschuur Tentoonstelling Iris Deppe

5 Foto Buiter De Luie Honden

6 OnderdeBomen Singer-Songwriters: Voor programma zie bord bij locatie

9 Loods KORT KORT KORT

12 Jans Vogelveld Thijs van Vuure’s Vervogelhuisje

15 Stoep Daniel Maalman - Linke Hobbies

16 Danssilo Salut

18 Ambonezenbosje Re-P.A.I.R. - feestelijke eindpresentatie

19 Hoek Reiderwolderpolder Whike-rit Wike nachtrit

20 Oude Speeltuin Anani Dodji Sanouvi

21 Zeedijk Pieter van der Schaaf- Old People (series)

23 Oude Dijk Verhalen
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Zaterdagavond 30 juli



Locaties 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45

1 Schapenveld Opening Raimond Metting Port of Call Doe Maar Gewoon! De Ministers Afsluiting

2 Egyptische Dijk Installatie Annika en Lutz

3 Kippenschuur De Queeste - Gwendolyn Noltes &            Bjorn de Wildt Iris Deppe - tentoonstelling

5 Foto Buiter De Luie Honden De Luie Honden

6 OnderdeBomen Singer-Songwriters: Voor programma zie bord bij locatie

7 Atelier Rie Openstelling atelier Rie Honhof

8 Zwik De Dames De Dames

12 Jans Vogelveld Thijs van Vuure’s Vervogelhuisje

13 Caravan        TRiL

14 Nummer 1 Absence of Tears - VILT

15 Stoep Daniel Maalman - Linke Hobbies

17 Dijkje        Lsltn Doorlopend: Markt

19 Hoek Reikerwolderpolder 09.00 uur aanvang Whike-rit Whike-rit

20 Oude Speeltuin F.I.E.T.S. Dansuuh - demo F.I.E.T.S.

21 Zeedijk Pieter van der Schaaf- Old People (series)

22 Boer Overbeek Kijken op de boerderij bij boer Willem

23 Oude Dijk        Verhalen

22 23

Zondag 31 juli
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Martin Korthuis
SCHAPENVELD | VRIJDAG 20.15 - 20.45

Een folkzanger. Een dichter. Maar vooral: een 

échte Grunneger. Heeft maar een paar woor-

den in zijn moerstaal nodig om alledaagse pijn, 

of juist het wonderlijke vreugdegevoel van het 

leven op te roepen. Sterke teksten die gevoelige 

snaren raken. Texas goes Hongerige Wolf!

Ministry of Mudd
SCHAPENVELD | VRIJDAG 21.15 - 21.45

Stuwend, onbelemmerd door muzikale begren-

zingen, vet, lui en lekker.

In een woord :MUDDALICIOUS! Met alternatieve 

rock als uitvalsbasis tekent de muziek van Minis-

try of Mudd zich door een stevige drive en vette 

grooves, die worden afgewisseld met passages 

uit “Mr Mudd’s Freaky Puppet Show”.

Strijkkwartet
SCHAPENVELD | VRIJDAG 22.00 - 22.30, ZATERDAG 14.00 - 14.45

Vier topmuzikanten vormen speciaal voor Festi-

val Hongerige Wolf een nieuw klassiek kwartet. 

Wijnand, Rani, Mirte en Merel strijken anders bij 

het Concertgebouworkest (onlangs nog verko-

zen tot beste orkest ter wereld), Caro Emerald, 

Basement Jaxx…. Eigenlijk is de lijst van deze 

topmuzikanten te groot om op te noemen. Dit 

weekend begegeven ze zich twee keer op het 

podium in de Hongerige Wolfse klei.

Knobsticker
SCHAPENVELD | VRIJDAG 23.00 - 23.45

Your favourite drum ‘n disco duo. Deze mannen 

raakten geïnspireerd door de donkere bossen 

van Oost Europa. Het geluid van hout en vogels 

hielp de houthakkers een debuutalbum te maken 

met 12 frisse disco-electronummers. Dat was 

2010. Currently Knobsticker is under construc-

tion from 1.0 to 2.0. En laten ze dat nou net op 

jou willen uittesten. Er mag gedanst worden!
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Laissez-Faire
SCHAPENVELD | ZATERDAG 12.45 - 13.30

Dynamisch, opzwepend, met songs die recht 

uit het hart komen. Dat is Laissez-Faire. Deze 

Utrechtse boys spelen wat ze willen: Catchy 

rocknummers die niet gebonden zijn aan één 

stijl. Face-Tomorrow, Nirvana, Hell is for Heroes 

en Deftones is het rijtje waar Laissez-Faire zich 

graag bij aansluit. De eerste EP is uit en het doel 

duidelijk: ons doel is duidelijk: veel spelen en 

mensen onze muziek te laten ervaren. veel spe-

len en mensen onze muziek te laten ervaren. 

Blind Parade
SCHAPENVELD | ZATERDAG 16.30 - 17.15 | ONDERDEBOMEN (PROG. OP LOCATIE)

Het moment waarop je beseft dat je bent ver-

dwaald, het moment waarop je niet anders kan 

dan je overgeven aan een onbekende situatie. 

Die momenten zijn vaak het mooist, en hebben 

meestal veel impact. Dit indiepop-trio onder 

leiding van Sophie Zeyl wil je met haar muziek 

laten verdwalen. Dus, doe je ogen dicht en laat 

je meevoeren door de muziek van Blind Parade.

Cat Ugly
SCHAPENVELD | ZATERDAG 15.15 - 16.00

Na een angstaanjagende ontmoeting met de 

lelijkste kat ter wereld is er maar één oplossing: 

een band oprichten. Funky gitaarritmes, meer-

stemmige zanglijnen, een knallende drum en een 

volle bas maken samen de sound van deze band. 

Met verschillende muzikale achtergronden zijn 

de vijf mannen van Cat Ugly tot een geheel eigen 

stijl gekomen. Dansbare funky nummers worden 

afgewisseld met kabbelende verhalen binnen 

dezelfde sound. Niks menselijks is ze vreemd.

Ibo met strijkkwartet
SCHAPENVELD | ZATERDAG 14.00 - 14.45

Deze troubadour uit Noord-Holland heeft hob-

by’s. Zo houdt Ibo van vogels, schrijven, tekenen. 

Maar Ibo’s liefde is het grootst voor snaarinstru-

menten. Hij deed ‘t eerder in het Vondelpark - en 

nu in Hongerige Wolf: optreden met een voltallig 

strijkkwartet!
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CrazyShee
SCHAPENVELD | ZATERDAG 20.45 - 21.15

Ze heeft flows waar veel mannelijke rappers 

jaloers op zijn. De kracht om elk feest op te 

zwepen. CrazyShee is een female mc die een 

behoorlijke rugzak met zich meedraagt. Ze 

begon te rappen met The Baggy Family en won 

met dit gezelschap the Battle of Amsterdam. Ga 

’t zien, zodat je later kan zeggen: Shee? Die zag 

ik voordat haar eerste soloplaat in de winkels 

lang. Crazy!

Staatseinde
SCHAPENVELD | ZATERDAG 22.00 - 22.45 

Een buitenaards muziekgezelschap dat met hun 

ruimteschip het heelal afvloog kwam bij toeval 

op planeet aarde: STAATSEINDE. Oftewel: een 

electro ‘80’s wave-pop act die furore maakte op 

Summer of Darkness in Utrecht. Dit wordt een 

thuiswedstrijd voor drummer Erwin, wiens opa 

en oma in Hongerige Wolf hebben gewoond. 

Dansende, blije mensen gegarandeerd!

Club Quattro
SCHAPENVELD | ZATERDAG 18.00 - 18.45

4 muzikanten, 5 instrumenten: Club Quattro. De 

Amsterdamse indie- rockband ontstond 3 jaar 

geleden via internet en staat inmiddels bekend 

om zijn live shows. Enthousiast, dynamisch en 

volwassen. De club van vier combineert swingin 

songs met catchy riffs. Waan je in the eighties en 

laat je meevoeren door Paradiso-waardige punk, 

pop en rock songs.

Joast 
SCHAPENVELD | ZATERDAG 19.30 - 20.15

Eigenlijk is het verhaal Joast als een spannend 

jongensboek met een nog open einde. Het 

begint met een terneergeslagen jongeman die 

zich maandenlang met gitaar en taperecorder 

terugtrekt in de kelder van zijn ouderlijk huis. Hij 

verspreidt demo’s - wordt opgemerkt in Amerika 

- werkt samen met de producer van The Red Hot 

Chilli Peppers. Resultaat? ‘Transatlantic Hope’ 

Een pop-rock album, met frisse, bitterzoete 

inslag. Laat je pakken door Joast.
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DJ Alec
DANSSILO | VRIJDAG 23.00 - 02.00

Deze vriendelijke Engelsman woont alweer tien 

jaar in Nederland. Hij begon met het draaien 

van house en techno in zijn hometown Londen. 

De laatste paar jaren is zijn vinyl platencollectie 

uitgebreid met jazz, funk, soul, reggae and blues. 

Deze mix van stijlen voel je als hij achter de 

draaitafels staat. Alex neemt zijn publiek mee op 

een onvoorspelbare en diverse reis waar wegen 

op elk moment kunnen splitsen.

Salut
DANSSILO | ZATERDAG 23.00 - 02.00

Salut draait elektronische muziek waar je op kunt 

dansen. Dat doet hij voornamelijk in Brabant, 

maar speciaal voor Festival Hongerige Wolf trekt 

hij gewapend met een grote koffer muziek naar 

het verre noorden. Wat er op het menu staat 

is nog niet helemaal duidelijk. Reken op een 

mengsel van electro, disco, techno, new wave en 

big beat. 

Port of Call
SCHAPENVELD | ZONDAG 12.00 - 12.30

Muziek gemaakt in een houten hut, tussen de 

wilgen en dennenbomen. Port of Call fluistert, 

zingt en schreeuwt over drang, emoties, ruimte 

en tijd. Begin 2010 vonden de houten-hut-

opnamen hun weg de eerste EP: “For Those Who 

Mutter”. Volledig bepakt met Trombone, Eu-

phonium, Trompet, Gitaar, Mandoline, Banjo en 

Glockenspiel. Zodra iedereen zit, begint zanger 

Pieter van Vliet met zingen, zichzelf begeleidend 

op de instrumenten die hij op dat moment 

voorhanden heeft. 

De Ministers
SCHAPENVELD | ZONDAG 14.00 - 14.45 | ONDERDEBOMEN (PROG. OP LOCATIE)

 

Je moet van goeden huize komen als je over de 

liefde voor de zee nog iets nieuws wilt zeg-

gen. De Ministers krijgen het voor elkaar. Als zij 

komen is er echt iets aan de hand. De formatie 

brengt melancholische poëtisch getinte liedjes 

uit het rariteitenkabinet van het leven. Tussen de 

liedjes door werpt zanger en tekstschrijver Tim 

Driessen zich op als verteller. De mannen toeren 

met de reprise van hun theaterprogramma Zee-

koorts door het land. Komt dat zien!
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Mart en Annemarijn
GRE & BENO | ZATERDAG 16.00 - 16.30 EN 17.00 - 17.30

Wat is een festival zonder lokaal opkomend 

talent? Annemarijn van 11 jaar en Mart van 9 

jaar treden allebei op in de tuin van hun oma 

in Hongerige Wolf. Annemarijn speelt al vijf jaar 

viool. Op dit moment speelt ze in het Haydn 

Voorbereidend Strijkorkest. Haar broertje Mart 

speelt cello en zal een stuk Bach laten horen op 

het festival. 

Mees
SCHAPENVELD | ZA 11.15 - 1200 | ONDERDEBOMEN (ZIE PROG. OP LOCATIE)

Veel geschoolde muzikanten nemen op een 

zeker moment afscheid hun naïviteit. Zo niet 

Mees. De Utrechtse singer/songwriter laat zich 

inspireren door de zwarte sound van de soul 

van Aretha Franklin en de witte rocksound van 

Anouk, door zonsopkomst, een zeebries, door 

eb en vloed als weerspiegeling van de ups and 

downs van het leven. Laat je meevoeren op de 

Oceans van Mees en haar gitaar.

Doe maar gewoon
SCHAPENVELD | ZONDAG 13.00 - 13.30

CabaRap (Cabaret in Rap) waar je op kan springen 

en chillen, lachen en huilen maar vooral simpelweg 

van kan genieten zoals dat hoort bij goeie muziek. 

En aangezien dit vijftal al een breed muzikaal ver-

leden heeft, hoef je geen purisme te verwachten; 

ouderwetse ska, party-house, elektro, dubstep en 

miami bass vliegen voorbij. Allemaal met dezelfde 

rockende, punky attitude. Feestje? Doe maar wel! 

Want ook op het podium is Doe Maar Gewoon een 

bonk energie; Live DJ, loopstations en Contrabas aangevuld met sam-

ples en twee rappers bijgestaan door een welbevallige vocaliste…

Raimond Metting
SCHAPENVELD | ZONDAG 11.15 - 11.45 

Een artiest met bühne-ervaring. Eind jaren 

negentig zong Raimond Metting in boyband 

‘Velvet’. De afgelopen 8 jaar was hij leadzanger 

van de Nederlandstalige pop/rockband ‘Van Bin-

nen’. Graag geziene gasten bij menig tv -en ra-

dioprogramma. Op Festival Hongerige Wolf gaat 

Metting terug naar zijn roots in Oost-Groningen 

met liedjes van Ede Staal. Samen met toetsenist 

Born Sanders zal hij ook Nederlandse liederen en 

Franse chansons ten gehore brengen. 
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Casper and  
His Box of Rain
ONDERDEBOMEN | ZIE PROGRAMMA OP LOCATIE

Casper is een Singer-Song-Improviser. Hij zingt 

geen lied een tweede keer en staat bekend om 

zijn beperkte gitaar-skills. Beter ontwikkeld zijn 

Casper’s stem, fantasie en live-optredens. Casper 

weet te perfecte balans tussen somberheid en 

humor te vinden. 

The Whiners
ONDERDEBOMEN | VRIJDAG | ZIE PROGRAMMA OP LOCATIE

The Whiners bestaan sinds dit jaar uit Sherryl 

Careman en Lucas van de Meerendonk. Groot 

geworden in de Betuwse klei, spelen ze liedjes 

die om te huilen zijn. Zowel positief als negatief. 

Niemand verlaat hun concert zonder ontroerd 

én beroerd te zijn. 

La Mimouna
SKATE-RAMP | ZATERDAG 15.00 - 15.30 EN 16.00 - 16.30 

Vier muzikale vrouwen uit Groningen wagen 

zich aan Afrikaanse en Arabische muziek en met 

succes! La Mimouna maakt swingende en op-

zwepende muziek uit verschillende windstreken. 

Op Festival Hongerige Wolf treden ze akoestisch 

op. Kom kijken naar dit verrassende en meer-

stemmige kwartet. 

Wendy Sam
ONDERDEBOMEN | VRIJDAG EN ZATERDAG | ZIE PROGRAMMA OP LOCATIE

Haar naam klinkt als die van een internationale 

ster, maar Wendy Sam is een echte Utrechtse 

singer-songwriter. Ze schrijft popnummers met 

rock en folk invloeden, en hier en daar een jazzy 

twist. Opgewekt of mistroostig, luchtig of gepi-

keerd. Gewapend met gitaar en warm stemge-

luid dwingt ze publiek tot luisteren naar oprechte 

teksten over liefde en leven zoals het voorkomt. 



38 39

DANSUHH!
OUDE SPEELVELD | ZATERDAG 13.00 EN ZONDAG 13.00

What’s in a name? Gerty en Loesje zijn Gro-

ningse glorie. In het jongerencentrum een dorp 

verderop geven de dames gratis danslessen aan 

kinderen. Hun stijl bevat een mix van street-

dance en showdance. Op speciale gelegenheden 

worden er optredens gegeven, waarbij een knal-

lende show wordt neergezet. Zoals vanmiddag. Lekker swingen met 

Gerty, Loesje en de meiden van DANSUHH!

De Dames
Van Amsterdam naar Hongerige Wolf
ZWIK | ZATERDAG 11.45 - 12.15, 12.45 - 13.15, 13.45 - 14.15, 16.45 - 17.15,  

17.45 - 18.15, 18.45 - 19.15 & ZONDAG 11.45 - 12.15, 12.45 - 13.15

Men neme twee studentes van de Theaterschool 

Amsterdam. Een Festival Hongerige Wolf. En 

tenslotte het element der verrassing. Wat krijg je 

dan? Een beeldende voorstelling op locatie, met 

een flinke dosis zelfspot. Door Roxanne Stam en 

Nicoline Raatgever.

Anani Dodji Sanouvi
Unity within the divergent 
OUDE SPEELVELD | ZATERDAG 21.00 - 21.30

Hij is geboren in Togo, groeide op in Gabon, 

studeerde Afrikaanse én eigentijdse dans en 

trad op in New York. Vandaag is hij in Hongerige 

Wolf. Anani Dodji Sanouvi wordt een verrijking 

voor het danslandschap genoemd. Hij mixt z’n 

Afrikaanse erfgoed met Europese moderniteit 

tot een dynamische eigen stijl. Artistiek advies: 

Sabine Linz.

Egostreling
TOUFIKS PAARDENWEI | VRIJDAG 21.00 - 23.00 & ZATERDAG 16.00 - 18.00

Betreed de troon en laat je de hemel in prijzen! 

Een egostreling is een beautyarrangement voor 

het vergeten stukje in ons dat zo graag aandacht 

wil. Jouw ego krijgt bij ons een boost als nooit 

te voren. Glimmend van trots zul je ons verlaten. 

Zwevend van geluk, vol zelfvertrouwen en 

levenslust. 
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F.I.E.T.S.
OUDE SPEELTUIN | VRIJDAG 20.30 - 21.00, 21.30 - 22.00, ZATERDAG 11.15 - 

11.45 EN 14.00 - 14.30, ZONDAG 11.00 - 11.30 EN 14.00 - 14.30 

F.I.E.T.S. is een ode aan de fiets. Laat de fiets aan 

het woord. Laat bloemen uit fietstassen groeien. 

Ontlokt klanken aan spaken. En vertelt verhalen 

voor en door de fiets. Dit alles in een CO2 neu-

trale setting. Op een ‘tribune’ van fietsen. En het 

publiek fietst mee. In een associatieve vertelstijl 

in beeld, geluid, muziek, tekst en technische in-

novatie. Kinderen mogen achterop.

De Lsltn  
Openlucht Show 
DIJKJE | VRIJDAG 21.30 - 22.00, ZATERDAG 12.30 - 13.00, 16.00 - 16.30, 19.00 - 

19.30, ZONDAG 12.30 - 13.00

De Lsltn Openlucht Show, een rustpunt in het 

festivalweekend. Luister liggend in het gras, sta-

rend naar de wolken, naar Jan Wolter Bijleveld, 

Lsltn-bedenker en schrijver van het boek LOS 

LATEN. De Lsltn Openlucht Show is heel geschikt 

voor wie alles goed wil doen, ambitieus is, niets 

wil missen en maar door blijft hollen en vooral 

probeert te blijven lachen. En voor iedereen is er 

de beste plek… in de skybox.

De Luie Honden
Welkom op je Bruiloft
FOTO BUITER | VRIJDAG 20.45 - 21.30, ZATERDAG 12.00 - 12.45, 15.00 - 15.45, 

17.15 - 18.00, 20.00 - 20.45, ZONDAG 11.30 - 12.15, 13.30 - 14.15

Drie vrouwen met 1 droom; een mooie bruiloft 

met alles erop en eraan. Maar wie heeft deze 

droom als eerste verwezenlijkt en blijft de droom 

een droom of loopt alles uit op een nachtmer-

rie? Het voorbereiden van de bruiloft kent goede 

en slechte tijden, tijden van blijdschap en geluk, 

maar ook tijden van jaloezie en stress. Als alles 

uiteindelijk naar wens geregeld is, het huwelijks-

bootje klaar staat, de tank gevuld is en de boot op 

het punt staat om af te varen, blijkt er één klein 

probleempje te zijn..

De Queeste 
KIPPENSCHUUR | ZATERDAG 12.30 - 15.00, 16.30 - 19.00, ZONDAG 11.30 - 14.00

De Queeste is een zoektocht naar het maken 

van contact. Inzoomen op de ontmoeting. Wat 

gebeurt er als we onszelf openstellen? Welke 

angsten moeten we overwinnen en welke 

verassingen staan ons te wachten? Vanwege de 

onconventionele opstelling en gebruik van hun 

publiek vragen de makers een open houding. 

Dus laat je meenemen in deze nieuwe ervaring 

en oordeel zelf: Is dit theater, of niet?
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Iris Deppe
KIPPENSCHUUR | DOORLOPEND,  

BEHALVE TIJDENS VOORSTELLING DE QUEESTE

Iris houdt van oude films, bomen, seizoenen, 

vlooienmarkten, ijs en nog veel meer. Maar niet 

persé in die volgorde. Ze is geboren op een klein 

eiland in de zon en bijna 10 jaar geleden ver-

huisd naar Nederland. Hier ontdekte ze nog twee 

grote liefdes: tekenen en kunst. Op Hongerige 

Wolf zal ze zeven zeefdrukken tentoonstellen. 

Gebaseerd op haar 7 lievelingsliedjes. 

Pieter van der Schaaf
Old People (series), 2011
ZEEDIJK EN VERASSINGSLOCATIE | DOORLOPEND

Pieter van der Schaafs levensechte sculpturen 

van twee bejaarden. Wanneer mensen ouder 

worden, mogen ze niet meer mee doen aan de 

maatschappij en kunnen ze alleen nog kijken 

naar waar ze ooit aan bijdroegen. De oude men-

sen van Van der Schaaf zijn weggenomen uit 

deze situatie. Machteloos en eenzaam drijven ze 

langzaam weg in de grote open vlakte. De een 

op de Dijk bij de Dollard, de ander zwerft ergens 

rond over het festivalterrein. 

TriL
CARAVAN | VRIJDAG 20.45 - 21.15,  

ZATERDAG 13.15 - 13.45, 19.00 - 19.30, ZONDAG 12.30 - 13.00

TRiL ziet het zonnig in. Drie bewoners van  

Hongerige Wolf voeren een theaterstuk op 

speciaal gemaakt voor het festival.. De drie 

eigenzinnige bewoners genieten van het leven 

en van de Krimp. Ze zien alleen maar winst, zege 

en overwinning. Kom, kijk en speel mee. Doe de 

Krimpquiz!
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PeerGrouP
Re-P.A.I.R
AMBONEZENBOSJE | DOORLOPEND

Voor Re-P.A.I.R. (Portable Artist In Residence) is het 

festival allang van start gegaan. Kunstenaarsduo 

Louie en Jesse vestigden zich een maand lang in 

het Ambonezenbosje en maakten een poëtisch 

filmverslag van de geschiedenis van de omge-

ving in samenwerking met de omwonenden. 

Het eindresultaat wordt tijdens Hongerige Wolf 

op zaterdagavond gepresenteerd in een tijdelijke 

openluchtbioscoop in het Ambonezenbosje. 

Rie Honhof
ATELIER RIE | ZATERDAG 11.00 - 19.00, ZONDAG 11.00 - 15.00

Rie Honhof maakt kunst aan de rand van Neder-

land. “De dingen leiden een eigen leven, het gaat 

erom hun zielen op te wekken” is het motto van 

de kunstenares. Dit geldt zowel voor de maker 

als de kijker. Laat je ziel opwekken door de 

tekeningen, collages en assemblages van deze 

Groningse kunstenares, die tijdens het festival 

haar atelier openstelt voor bezoekers.

Daniël Maalman
Linke hobby’s, 2011
STOEP | DOORLOPEND

Linkse hobby’s worden linke hobby’s met de cul-

tuur bezuinigingen die voor de deur staan. Maar 

misschien weten cultuurproducenten, half ge-

wond, toch nog wel de “eindstreep” te halen. Met 

de hinkelbaan ‘Linke hobby’s’ geeft kunstenaar 

Daniël Maalman een lichtvoetig commentaar 

op de aangekondigde cultuur bezuinigen en het 

pessimisme dat daarop volgde.

Lutz Baumann  
& Annika Hauke
EGYPTISCHE DIJK | DOORLOPEND

Internationale allure in de polder. Deze twee Duit-

se kunstenaars zijn hun samenwerking begonnen 

tijdens het Fotosymposium in 2010. Inmiddels is 

het duo woon -en werkachtig in Amsterdam en 

Rotterdam. Het uitgangspunt van hun werk zoe-

ken de kunstenaars in de onmiddelbare omgeving 

. Ook in Hongerige Wolf. Daarom hebben ze twee 

weken in het dorp gewoond voorafgaand aan het 

festival, het resultaat is hun kunstwerk.
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KORT!
LOODS | VRIJDAG 20.00 - 20.30, 21.00 - 21.30, 22.00 - 22.30,  

ZATERDAG 20.00 - 20.30, 21.00 - 21.30, 22.00 - 22.30

KORT! is kort: een half uur. Maar in die dertig 

minuten wordt je verdrietig, vrolijk, geshockeerd, 

slaperig, boos of ontregeld. Koud zal het je in 

ieder geval niet laten. Laat je in de donkere tun-

nel meenemen over de leegte van het land, door 

de liefde van het Noorden of de krochten van 

zinnelijkheid en surrealisme. Poëzie, muziek en 

film volgen elkaar onafgebroken op en je hoeft 

niets te doen. Schenk je in, breng als je wilt een 

plengoffer, neem plaats, kijk, luister en geniet.

Verhalenvertellers
uit Hongerige Wolf 
OUDE DIJK | VRIJDAG 20.30 - 21.00, ZATERDAG 15.00 - 15.30, 19.30 - 20.00, 

20.30 - 21.00, ZONDAG 12.30 - 13.00

Waar komt de naam Hongerige Wolf eigenlijk 

vandaan? Wie woonde er vroeger en hoe zag 

het dorp er de afgelopen 500 jaar uit? Twee 

bewoners van het Hongerige Wolf van nu, 

kennen samen alle verhalen uit de eerste hand. 

Ze nemen je mee naar historische plekken en 

vertellen de verhalen uit het dorp. Dikkie Zwik 

vertelt in het Gronings en Albert de Ridder in het 

Nederlands. 

Thijs van Vuure
JANS VOGELVELD | DOORLOPEND 

What is it like to be a bird? Dat heeft iedereen 

zich ooit wel eens afgevraagd. Ook bioloog Thijs 

van Vuure. Als kind was de kunstenaar al ge-

fascineerd door vogels. Hij heeft een vogelhuis 

gebouwd waarin iedereen vogel kan worden. 

Tijdens Festival Hongerige Wolf staat zijn zelfge-

maakte vogelhuis naast de volière van één van 

de bewoners.

Duo VILT presenteert
‘Absence of Tears’
NUMMER 1 | ZATERDAG 13.00 - 14.00, 16.00 - 17.00, ZONDAG 12.00 - 13.00

Deze independent film is een mix van muziek, 

theater en performances. Over een kwetsbare 

periode uit het leven van maakster Jeannie: de 

dood van haar moeder toen zij nog een puber 

was. ‘Absence of Tears’ is een theatrale, filmische 

achtbaan, waarin maar eens te meer duidelijk 

wordt dat tijdens het leven, het noodlot altijd om 

een hoek loert. De film wordt ingeleid door een 

van de makers die na afloop ook aanwezig is om 

eventuele vragen te beantwoorden. 
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Whiken
HOEK REIDERWOLDERPOLDER | DOORLOPEND | VOOR ExCURSIES ZIE SCHEMA

Het grootste podium van het festival is natuurlijk 

het weidse land waar de wind vrij spel heeft. Om 

dit podium zelf te bespelen kunnen festivalbe-

zoekers de elementen trotseren op oer-Holland-

se zeilfietsen, ook wel ‘Whikes’ genoemd. Voor 

je het weet, ga je 50 kilometer per uur! Voor 

enthousiastelingen worden -onder deskundige 

begeleiding- een aantal ontdekkingstochten in 

de omgeving georganiseerd. Zo kan je met de 

Whike-zeilen naar het Oldambtmeer, de Kiek-

kaaste of de Punt van Reide. Een tocht duurt 

ongeveer twee uur en kost 10 euro. 

Willem’s boerderij
BOER OVERBEEK | ZATERDAG 13.00 - 14.30, ZONDAG 13.00 - 14.30

Je kan niet naar Hongerige Wolf zijn geweest 

zonder wat van het boerenleven te hebben 

geproefd. Gelukkig heeft Willem op zijn boer-

derij maar liefst 200 koeien. Die zijn allemaal 

te bewonderen op het het melkveebedrijf in 

Ganzedijk. De boerderij ligt naast de molen 

en iedereen is er welkom om te kijken hoe de 

koeien gemolken worden met een robot. Boer 

zoekt vrouw goes Hongerige Wolf!

De Lijst
DIJKJE / MARKT | DOORLOPEND

Enkele bewoners van Hongerige Wolf en Ganze-

dijk maakten een lijst om het mooiste, gelukkig-

ste plekje door te kunnen bekijken. Tijdens het 

festival is dat natuurlijk Hongerige Wolf , ga het 

zelf zien.

Dansworkshop 
‘The Legs of the Chameleon’
OUDE SPEELTUIN | ZATERDAG 16.00 - 18.30

Leren dansen met gevoel, ervaring, zintuigen, 

enkele basispassen, geen choreografie en boven 

alles samen met de anderen om ons heen. Men-

sen uit Afrika dansen nooit alleen. Wat zorgt er-

voor dat zij zo goed kunnen dansen, met zoveel 

energie? Dat is wat je gaat ontdekken in deze 

workshop van de danser Anani Dodji Sanouvi…
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Praktische info
Algemeen
•  De EHBO-post staat naast het Buurthuis, daarnaast is er een 

mobiel team.

•  Doktersdienst Gezondheidscentrum Reiderland 0900 - 9229

•  Het Festivalkantoor aan G.Gernaatweg 8 is dagelijks geopend  

van 12.00 - 13.00 uur 10

•  Voor vragen en problemen kun je altijd een van onze vrijwilligers 

aanspreken.

•  Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de bars, 

kassa of de EHBO-post en worden afgehaald bij het festival-

kantoor. Gevonden voorwerpen worden op het infobord bij het 

Schapenveld gemeld.

•  Er zijn geen winkels of pinautomaten in Hongerige Wolf, zorg dat 

je voldoende bij je hebt.

•  Er is slecht bereik met mobiele telefoons. Soms schakelt je tele-

foon in op het Duitse netwerk. Kies voor handmatig (Nederlands) 

netwerk kiezen en zet je roaming uit bij je smartphone.

•  Er is een beveiligingsbedrijf aanwezig.

Vervoer
•  Alle locaties zijn op loopafstand, maximaal 20 minuten lopen.

•  Naar deze ‘verre locaties’ pendelen vaak en onregelmatig Oldtimer 

Tractors met een wagen erachter, opstappen kan vanaf de haltes.

•  Het meest dichtstbijzijnde treinstation is station Winschoten. Hier 

gaat een pendelbus naar toe voor 3 euro. Een kaartje koop je op 

de bus.

•  Er rijdt op zondag een festivalbus naar Groningen, Amsterdam en 

Utrecht, meer informatie op festivalbussen.nl. Indien beschikbaar 

kun je een kaartje kopen bij de bus.
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Kamperen, wc’s & douches
•  De toiletten staan aangegeven op de festivalplattegrond. Laat de 

toiletten netjes achter voor de volgende gebruiker.

•  Naast de (gratis) festivaltoiletten stellen sommige bewoners tegen 

een vergoeding hun toilet beschikbaar.

•  De festivalcamping staat aangegeven op de plattegrond. Houd je 

aan de aanwijzingen van de campingbeheerders/ vrijwilligers.

•  Op de camping zijn enkele (warme!) douches beschikbaar. Houd 

rekening met drukte en soms lage waterdruk.

Regels
•  Het festival vindt plaats in een dorp, in mensen hun leefomgeving, 

bij mensen thuis of in de tuin. Houd hier rekening mee.

•  Houd het dorp schoon! Denk aan de natuur, gooi afval niet op de 

grond, help mee het terrein netjes te houden.

•  Denk aan geluidsoverlast.

•  Denk aan de natuur en de omgeving.

•  Laat dieren in en om het dorp met rust.

•  Pas op met roken, denk aan brandveiligheid, gooi je peuken niet 

op de grond, houd je aan niet-roken borden.

•  De delen van het dorp die zijn afgezet met hekken en/of rood-wit 

lint mag je niet betreden.

•  Het maken van open vuur is niet toegestaan.

•  Wildkamperen is niet toegestaan.

•  Zet eventuele fietsen niet midden op het looppad of de weg.

•  Auto’s zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Parkeer deze 

buiten het terrein op aanwijzing van een verkeersregelaar. (Bij de 

camping en voor het dorp aan de kant van Ganzedijk is parkeer-

gelegenheid). Auto’s die toch op het terrein rijden, zijn van bewo-

ners en een ontheffing. Zorg dat deze auto’s doorgang krijgen.
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•  Let op de bewegwijzering en borden, alle routes zijn duidelijk 

aangegeven.

•  Kom op tijd bij de voorstellingen.

•  Houd je aan de aanwijzingen van de vrijwilligers.

•  Zet je telefoon uit tijdens voorstellingen.

•  Niet alle mobiele telefoonnetwerken hebben bereik in Honge-

rige Wolf. Let op dat je telefoon niet automatisch op het Duitse 

netwerk overschakelt. En helemaal niet als je mobiel internet 

gebruikt. (Tip: zet je telefoon op handmatig een netwerk kiezen.)

•  Houd je polsbandje zichtbaar om je arm.

•  Het maken van foto-, geluids- of video-opnamen zonder toestem-

ming van de artiesten of de festivalorganisatie is niet toegestaan. 

•  Betaling gaat met muntjes. Verkooppunten zijn bij de kassa en op 

’t Schapenveld. 

•  Er wordt geen sterke drank geschonken en drugs zijn niet  

toegestaan.



De Graanrepubliek 
wenst alle bezoekers 
een fijn festival toe. 
Wie weet  
tot volgend jaar.

Advertenties

bed & breakfast
de    graanrepubliek

bed & breakfast
de graanrepubliek

bed & breakfast

de graan
republiek

bed & breakfast

de graan
republiek
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Kostverloren 11
Mini-camping / bed & breakfast
http://www.kostverloren11.nl

l Verkoop 

l Verhuur 

l Onderhoud & reparatie 

l Onderdelenmagazijn 

l In / Verkoop Occasions 

l Caravanservice

Ben Aanhangwagens

Hoofdweg 20

9684 CH Finsterwolde (Gr.)

tel:  0597-333450

fax: 0597-333448

e-mail: info@benaanhangwagens.nl

www.benaanhangwagens.nl
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Colofon
Festivaldirecteur | Oprichter | Organisatie | Bestuurslid

Ruth Weites & Sanne den Adel

Voorzitter Stichting Hongerige Wolf | Vrijwilligerscoördinator

Ankje Berkhof

Productieleider

Jort Schuringa 

Coördinatie Horeca & Catering

Pascal Nieuwland & Ivo Fontijn

Ondersteuning Horeca & Catering

Samantha van der Sluis

Coördinatie Markt

Nicole Risseeuw

Technische ondersteuning

Henk-Jan Berkhof & Joep Hofhuis 

Programmaraad Festival Hongerige Wolf

Jelte Heringa | Ingmar Heytze | Judith de Bruijn 

Merel Jonker | Mirte de Kok 

Redactie programmaboekje

Minne van Veen

Logo

Martine van der Wal & Larisa Wiegant

Grafisch ontwerp

hollandse meesters & Martine van der Wal

Financieel advies

Bram Weites

Accountant

De Jong en Laan

Bedankt
Festival Hongerige Wolf had niet kunnen bestaan zonder de hulp 

van velen. Speciale dank gaat uit naar alle bewoners van Hongerige 

Wolf en Ganzedijk en alle vrijwilligers die bij het festival betrok-

ken zijn. Het Waterschap Hunze en Aa’s, Bé Feikens. De gemeente 

Oldambt, Dirk Davids en Thea Gielleit. Hemmo Bolhuis voor het 

beschikbaar stellen van land. Het thuisfront! Marieke Potjer en Harry 

Weites voor jullie huis en al het eten en drinken, familie Berkhof, 

familie Den Adel, Joep Hofhuis, Martin Buytendijk, Reinier Bijman, 

Martin Parlevliet, Jort & Joost Schuringa, Ben Aanhangwagens, 

Ruths collega’s, Luuk Verpaalen, Martine van der Wal en Connie 

Fluhme. Onze programmaraad, Jelte Heringa voor het helpen 

programmeren. Sponsoren & subsidiënten. Alle spontane poster- en 

flyerplakkers! Alle betrokken mensen die hebben meegedacht, ge-

adviseerd en gevraagd en ongevraagd met tips en ideeën kwamen, 

bedankt! En alle artiesten: bedankt dat jullie op deze eerste editie 

hebben durven spelen!
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Dorpsbelangen  
Ganzedijk &Hongerige Wolf
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Enquête
Wat vond je van  
Festival Hongerige Wolf? 
 Leuk  Stom

Wat vond je van de prijs? 
 Goedkoop  Precies goed  Duur

Wat vond je van locatie? 
 Te klein  Precies goed  Te uitgestrekt

En verder: 

Dank je wel voor het invullen van deze enquête.  

Lever het uitgescheurde formulier in bij het festivalkantoor. 10
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www.festivalhongerigewolf.nl


