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Welkom op  
Festival  
Hongerige Wolf.
Leuk dat je in Hongerige Wolf bent!  

Het Groningse dorpje met zo’n 70 inwo-

ners is dit weekend het decor voor een 

legendarisch cultureel festival. Er zijn op 

deze tweede editie artiesten uit het dorp 

Hongerige Wolf, de provincie Groningen, 

de rest van Nederland en het buitenland. 

We hopen dat je geniet van vernieuwen-

de en nieuwe talenten, de omgeving en 

de gastvrijheid van de bewoners. Samen 

met jullie gaan we er een memorabel 

laatste juliweekend van maken!

Veel plezier!

Sanne & Ruth
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Over het festival
Op Festival Hongerige Wolf vind je muziek, theater, beeldende 

kunst, poëzie, literatuur, performances, dans en fotografie. Artiesten 

tonen hun nieuwste werk of hebben speciaal voor het festival iets 

gemaakt. Vaak zijn het optredens die nog nergens te horen of te 

zien waren. 

Er is genoeg te doen. Dromen in een weiland, genieten van het 

weidse uitzicht, struinen op de (streek)markt of een bezoekje aan 

een melkveeboerderij. Geen zin meer om te lopen? Dan kun je de 

Whikes uitproberen of achterop de kar van de tractor meeliften. 

Met je toegangskaartje kun de hele programmering van die dag(en) 

bekijken, je hoeft geen extra kaartje voor de aparte voorstellingen 

te kopen. 

Het Schapenveld is de centrale plek van het festival. Daar is doorlo-

pend muziek te beluisteren en eten en drinken te krijgen. Op zater-

dag en zondag staat daar ook de markt. Akoestische muziek hoor je 

in de Loods tegenover het Buurthuis. Natuurlijk is daar ook een bar 

en kun je misschien een dansje wagen! In de woonkamers, garages, 

tuinen en straten van het dorp vind je theater, dichters en beelden-

de kunst. Het programma in het dorp loopt tot middernacht, daarna 

kun je naar de camping of nog even door in de Danssilo. Het vol-

ledige programma en een plattegrond staan in dit boekje. Dwaal 

ook gerust rond in Hongerige Wolf. Overal staan bordjes om je de 

weg te wijzen. Of vraag één van de bewoners of vrijwilligers waar je 

bent. Houd voor wijzigingen het programmabord naast het podium 

op het Schapenveld in de gaten of vraag ernaar bij de kassa’s!

Kinderprogrammering
Dit jaar is er voor het eerst een programma speciaal voor kinderen! 

De Oude Speeltuin is de locatie voor voorstellingen, workshops 

en een kinderdisco! De programmaonderdelen zijn in het boekje 

gemarkeerd en het programma staat elke dag aangegeven in De 

Oude Speeltuin.

Dromen in een weiland
Geen enkele plek in de wereld is als Hongerige Wolf. Hier zijn de 

nachten echt donker. Het donkerste plekje van Nederland wordt 

er zelfs gezegd. Het lijkt het einde van de wereld. De Zeedijk is de 

grens van Nederland. Daar achter liggen de kwelders en de Dollard. 

Aan de overkant zie je Duitsland liggen. Tijdens het festival kun je 

met een gids wandelen in de klei en als je geluk hebt een zeehond-

je zien. Als je benieuwd bent waar de naam van het dorp vandaan 

komt kun je mee met de vertellingen van Otto Knottnerus of even 

langs De Ridderhoek, voor het huis van Albert de Ridder. Ook 

Hongerige Wolver Dikkie Zwik is niet te beroerd om de verschil-

lende verhalen aan je te vertellen, maar dan moet je wel een beetje 

Gronings verstaan!

 

Struinen op de markt
Op verschillende plekken in het dorp vind je markstandjes. Met eten 

en spulletjes en (onmisbaar) T-shirts van Festival Hongerige Wolf! 

De markt is er op zaterdag en zondag tussen 11 tot 19 uur. Je vindt 

er streekproducten, vintage kleding met een verhaal, een bakfiets 

vol zelfgemaakte tassen, riemen en broeken, lokaal gemaakte hals-

kettingen die altijd passen, spekdikken en kniepertjes (ga zelf maar 

kijken wat dat zijn!) en zelfs antiek en curiosa.
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Over de organisatie

Festival Hongerige Wolf is een initiatief van Ruth Weites en Sanne 

den Adel. Ruth groeide op in Hongerige Wolf, Sanne in een net zo 

klein dorpje in Noord-Holland. Beiden studeerden in Utrecht, waar 

ze elkaar leerden kennen. Eenmaal uit huis gingen ze de landelijk-

heid en rust van hun geboorteplaats steeds meer waarderen. Uit 

hun gezamenlijke liefde voor die landelijkheid, cultuur en festivals 

ontstond Festival Hongerige Wolf. De gastvrije bewoners (ook van 

het naastgelegen dorp Ganzedijk en de mensen uit de polder) 

maakten het mogelijk. Zij hebben er – samen met alle enthousiaste 

vrijwilligers en artiesten - voor gezorgd dat de eerste editie onver-

getelijk was en dat de tweede dit ook weer wordt! Sanne en Ruth 

hopen dat iedereen een heerlijk weekend heeft en dat iedereen veel 

nieuwe en mooie dingen ontdekt. Ze horen achteraf heel graag wat 

je ervan vond.

After hours in de Danssilo
Een kapschuur waar de boer kort na het festival zijn oogst opslaat. 

Tijdens Festival Hongerige Wolf is het dé plek om de nacht door te 

brengen. De Danssilo is niet te missen op vrijdag- en zaterdagnacht 

en op loopafstand van het kampeerterrein. Naast dj’s zijn er dit jaar 

enkele live optredens. Genoeg ruimte om te dansen en je komt er 

gegarandeerd vies vandaan!

Drinken op een dijk
Lokale gerechten of exotische hapjes. Thee getrokken van verse munt 

uit de tuin of een vers getapt biertje. Bij het Buurthuis, op het Schapen-

veld, op de markt en bij mensen thuis proef je van alles. ’s Nachts is er 

in de Danssilo eten en drinken te krijgen. En als je écht verwend wilt 

worden kun je bij Lekkere Dingen op het Schapenveld een dag van 

tevoren een ontbijtje bestellen en op de camping laten bezorgen! 

Alles kan betaald worden met muntjes. Die zijn te koop bij de twee 

kassa’s aan de rand van het dorp en bij de muntenbar op het Schapen-

veld. Je kunt bij de hoofdkassa met pin betalen. 

Gevaren van Hongerige Wolf
Nee, nee, wolven zijn er al heel 

lang niet meer echt gezien.   

Het echte gevaar van Hongerige 

Wolf is de berenklauw. Deze 

grote onschuldig ogende plant 

kun je beter niet aanraken. Let 

verder vooral op dat je op de 

paden blijft en de bordjes volgt. 

De nachten zijn donker en de 

sloten zijn diep!
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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 00.30 01.00 02.00

1 Schapenveld Opening Sara Bonne Sexton Creeps 3rd Floor Magic The City Hollers Afsluiting

2 Egyptische Dijk Doorlopend > U bevindt zich HIER

3 Kippenschuur Doorlopend > De Luie Honden: Achter Gesloten Deuren > Minimensch

4 Skateramp Doorlopend > De Mislukte Zigeuner Plan Kruutntoone > De Mislukte Zigeuner

7 Loods Tentoonstelling > FENN > Renee > Harry Weites > Port of Call

8 Zand Arena De Dansers

12 De Ridderhoek Albert de Ridder

13 Danssilo DJ’s Crazy Shee DJ’s

16 Garage Culturele Apotheek met Boeken op Recept

21 Camping Wij Tonen Annie: onverwachte momenten en plekken, let goed op!

Op straat Waar en wanneer precies weet niemand, maar in de straten kom je o.a. tegen: TRiL, Massage Martine, Ҫestmir, Millie, Wij Tonen Annie

Actuele informatie

Kijk voor aanvullingen en wijzigingen in het programma op het infobord  

bij het Schapenveld.

Kijk voor de actuele programmering van De Loods op het infobord bij de 

locatie, de kassa of op het Schapenveld.

Kijk voor de actuele programmering van De Oude Speeltuin (kinderpro-

gramma) op het infobord bij de locatie, de kassa of op het Schapenveld.

Vrijdagavond 27 juli
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Zaterdagochtend 28 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 King of the Blind FENN Dansuuh PIET IBO

2 Egyptische Dijk Doorlopend > U bevindt zich HIER

3 Kippenschuur Doorlopend > Signatuur Onbekend  > Minimensch van Sjors van der Wulp Signatuur Onbekend > Minimensch

4 Skateramp Doorlopend > De Mislukte Zigeuner Olger Star > De Mislukte Zigeuner

5 Foto Buiter Preshow AIMERTUER

6 Atelier Rie Openstelling atelier Rie Honhof

7 Loods Doorlopend > muziek- en literatuurprogrammering (zie programma op locatie). Doorlopend > Tentoonstelling IBO

8 Zand Arena Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes De Dansers

9 Jans Vogelveld Otto Knottnetrus

10 Thuis bij Jan Vogel Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

11 Nummer 1 Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

12 De Ridderhoek Albert de Ridder

14 Dijkje Dichters op de Dijk Dichters op de Dijk 

15 Theetuin/salon M&H Tuin der Verzen

16 Garage Culturele Apotheek met Boeken op Recept Lokaal Kabaal Culturele Apotheek

17 Oude Speeltuin Eilandzucht Workshop “het insectenlaboratorium” Ouder-kind Yoga Eilandzucht

18 Zeedijk Kwelderwandeling

20 Markt Markt met streekproducten, tweedehandsspullen, zelfgemaakte artikelen en eten en drinken

21 Camping < voor 11.00 uur: Wij Tonen Annie (op bestelling)

22 Buurthuis Doorlopend > DJ FlipFlop & DJ’s-uit-het-dorp Inschrijven voor De Luie Honden: Achter gesloten deuren*

23. Windhoek Doorlopend > Whikers

24. Boerderij Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

Op straat Waar en wanneer precies weet niemand, maar in de straten van Hongerige Wolf kom je o.a. tegen: TRiL, Massage Martine, Ҫestmir, Radio 78, Wij Tonen Annie

* Ontvangst starttijd bij inschrijving;  
de voorstelling duurt 1 uur
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Zaterdagmiddag 28 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 Tom Rodwell & Coco Guy Corneille Labtones Talent Klaske Oenema Call me Skinny

2 Egyptische Dijk Doorlopend > U bevindt zich HIER

3 Kippenschuur Doorlopend > Minimensch van Sjors van der Wulp Signatuur Onbekend >

4 Skateramp Doorlopend > De Mislukte Zigeuner Plan Kruutntoone Doorlopend > De Mislukte Zigeuner

5 Foto Buiter Preshow AIMERTUER

6 Atelier Rie Openstelling atelier Rie Honhof

7 Loods Doorlopend > muziek- en literatuurprogrammering (zie programma op locatie). Doorlopend > Tentoonstelling IBO

8 Zand Arena Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

10 Thuis bij Jan Vogel Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes Ҫestmir > Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

11 Nummer 1 Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

12 De Ridderhoek Albert de Ridder

14 Dijkje Dichters op de Dijk 

15 Theetuin/salon M&H Tuin der Verzen

16 Garage Culturele Apotheek met Boeken op Recept

17 Oude Speeltuin Workshop “fantasiedieren maken” Kinderdisco!

20 Markt Markt met streekproducten, tweedehandsspullen, zelfgemaakte artikelen en eten en drinken

22 Buurthuis Doorlopend > DJ FlipFlop & DJ’s-uit-het-dorp

23. Windhoek Doorlopend > Whikers

24. Boerderij Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

Op straat Waar en wanneer precies weet niemand, maar in de straten van Hongerige Wolf kom je o.a. tegen: TRiL, Massage Martine, Ҫestmir, Radio 78, Wij Tonen Annie

* Ontvangst starttijd bij inschrijving;  
de voorstelling duurt 1 uur
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Zaterdagavond 28 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 00.30 01.00 02.00

1 Schapenveld Uncontrollable Urgh Sunday Kids Scotch The Crookes

2 Egyptische Dijk Doorlopend > U bevindt zich HIER

3 Kippenschuur De Luie Honden (op inschrijving)* Doorlopend > Minimensch van Sjors van der Wulp

4 Skateramp Doorlopend > De Mislukte Zigeuner Chamber Group > De Mislukte Zigeuner

7 Loods Doorlopend > muziek- en literatuurprogrammering (zie progr. op locatie). Vorlesebühne >

8 Zand Arena De Dansers: Café Ed Sanders

9 Jans Vogelveld Otto Knottnetrus

10 Thuis bij Jan Vogel Doorl. > Judith’s Juweeltjes 

11 Nummer 1 Doorl. > Judith’s Juweeltjes 

12 De Ridderhoek
Doorlopend 
DJ’s

Sp1ral DJ’s

13 Danssilo

14 Dijkje Dichters op de Dijk 

15 Theetuin/salon M&H Salon der Verzen

16 Garage Culturele Apotheek

17 Oude Speeltuin

21 Camping Wij Tonen Annie: onverwachte momenten & plekken, let goed op!

22 Buurthuis Doorlopend > DJ FlipFlop & DJ’s-uit-het-dorp

Op straat Waar en wanneer precies weet niemand, maar in de straten van Hongerige Wolf kom je o.a. tegen: TRiL, Massage Martine, Ҫestmir, Radio 78, Wij Tonen Annie

* Ontvangst starttijd bij inschrijving;  
de voorstelling duurt 1 uur
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Zondagochtend & middag 29 juli
Locatie 09.30 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 This Leo Sunrise Jan Henk de Groot Birdt Plan Kruutntoone Aestrid Port of Call

2 Egyptische Dijk Doorlopend > U bevindt zich HIER

3 Kippenschuur Signatuur Onbekend Doorlopend > Minimensch van Sjors van der Wulp

4 Skateramp Doorlopend > De Mislukte - Chamber Group Zigeuner. Doorlopend > De Mislukte Zigeuner Olger Star Doorlopend > De Mislukte Zigeuner

5 Foto Buiter Preshow AIMERTUER

6 Atelier Rie Openstelling atelier Rie Honhof

7 Loods Doorlopend > muziek- en literatuurprogrammering (zie programma op locatie). Doorlopend > Tentoonstelling IBO

8 Zand Arena De Dansers

10 Thuis bij Jan Vogel Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

11 Nummer 1 Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

12 De Ridderhoek Albert de Ridder

14 Dijkje Dichters op de Dijk Dichters op de Dijk 

15 Theetuin/salon M&H Tuin der Verzen

16 Garage Lokaal Kabaal

17 Oude Speeltuin Workshop “Fantaseer een voorwerp” Workshop “Je eigen Hongerige Wolf”

18 Zeedijk Kwelderwandeling

19 Boer Willem & Molen Bezoek Boer Willem

20 Markt Markt met streekproducten, tweedehandsspullen, zelfgemaakte artikelen en eten en drinken

21 Camping Yoga < voor 11.00 uur: Wij Tonen Annie (op bestelling)

22 Buurthuis Doorlopend > DJ FlipFlop & DJ’s Inschrijven voor De Luie Honden: Achter gesloten deuren Doorlopend > DJ FlipFlop & DJ’s-uit-het-dorp

23. Windhoek Doorlopend > Whikers

24. Boerderij Doorlopend > tentoonstelling Judith’s Juweeltjes

* Ontvangst starttijd bij inschrijving;  
de voorstelling duurt 1 uur
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Zondagavond 29 juli
Locatie 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 20.00 20.15

1 Schapenveld Lotte van Dijck Hummingville Town of Saints Bert Hadders en de nozems Afsluiting

2 Egyptische Dijk Doorlopend > U bevindt zich HIER

3 Kippenschuur De Luie Honden (op inschrijving)*

4 Skateramp Doorlopend > De Mislukte Zigeuner

5 Foto Buiter Preshow AIMERTUER

6 Atelier Rie Openstelling atelier Rie Honhof

7 Loods Doorlopend > muziek- en literatuurprogrammering (zie programma op locatie). Doorlopend > Tentoonstelling IBO

9 Jans Vogelveld Otto Knottnerus

10 Thuis bij Jan Vogel Ҫestmir

12 De Ridderhoek Albert de Ridder

14 Dijkje Dichters op de Dijk 

15 Theetuin/salon Mt&H Tuin der Verzen Salon der Verzen

16 Garage

17 Oude Speeltuin

20 Markt Markt met streekproducten, tweedehandsspullen, zelfgemaakte artikelen en eten en drinken

22 Buurthuis Doorlopend > DJ FlipFlop & DJ’s-uit-het-dorp

23. Windhoek Doorlopend > Whikers

Op straat Waar en wanneer precies weet niemand, maar in de straten van Hongerige Wolf kom je o.a. tegen: TRiL, Massage Martine, Ҫestmir, Radio 78, Wij Tonen Annie

* Ontvangst starttijd bij inschrijving;  
de voorstelling duurt 1 uur



24 25

Programma



26 27

Sexton Creeps
SCHAPENVELD | VRIJDAG 21.00

“A band like an unreliable stove, at which one 

can gently warm or harmfully burn oneself.”  

Deze Groningse band is nooit hetzelfde. 

 Verschillende bezetting en instrumenten,   

soms akoestisch, soms elektrisch. Elk optreden 

vragen ze andere bevriende muzikanten om 

mee te spelen. Mysterieus is het zeker!

LOKAAL KABAAL
Beautiful Desire
GARAGE | ZATERDAG 14.00 | ZONDAG 13.00

LOKAAL KABAAL is een idee van de bewoners 

van Hongerige Wolf Remko en Herma. Zij lenen 

dit weekend hun garage uit aan Remko’s broer 

en zijn band Beautiful Desire. Geen glitter, gla-

mour en champagne maar een setje gitaren, een 

keyboard en een garage. Kortom: lokaal kabaal.

3rd Floor Magic
SCHAPENVELD | VRIJDAG 22.00

Gooi goede reggae/ska, blues, hiphop & funk in 

een blender. Wat krijg je dan? 3rd Floor Magic.  

Een bij elkaar geraapt zooitje noemen ze 

zichzelf. Wel een zooitje dat goed op weg is: 

Paradiso. Melkweg, 3FM en een debuutalbum  dat 

als een speer gaat. Ga dat zien, voordat ze op 

Lowlands staan!

The City Hollers
SCHAPENVELD | VRIJDAG 22.45

Ruben Seyferth en Henk-Jan Berkhof vormen 

de tweemans-rockformatie The City Hollers en 

ze zijn niet te stoppen. Wie houdt van The Black 

Keys, Deep Purple en The Black Crowes is bij 

deze mannen aan het goede adres. En ook qua 

geluid: Henk-Jan is de beste geluidsman van het 

festival!
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Crazy Shee
DANSSILO | VRIJDAG 00.30

Vorig jaar zette MC CrazyShee de polder  

he-le-maal op zijn kop. Haar raps deden de meest 

nuchtere Groninger nog meedeinen. CrazyShee 

en haar indrukwekkende posse vonden het ook 

een succes. Zo’n succes, dat ze dit jaar terug zijn. 

Niet in het gras, maar in de graansilo. Dit wil je 

niet missen!

FENN
LOODS | VRIJDAG 20.30 | PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S 

SCHAPENVELD | ZATERDAG 12.00

Veelzijdig en gevoelig is de muziek van Fenn. 

Deze Groningse band vindt inspiratie in klas-

sieken als Fleetwood Mac en Tori Amos, maar 

neemt ook geregeld de ruimte voor het experi-

ment. Elektronische invloeden nemen regelma-

tig een loopje met de toehoorder. Spannende 

muziek.

Port of Call
LOODS | VRIJDAG 22.30 & PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S

Wegens groot succes is Port of Call terug op 

Festival Hongerige Wolf met een nieuw album. 

In een hut tussen de bomen, mieren en herten 

smolt Pieter van Vliet zijn hersenspinsels om tot 

mythen. Port of Call zingt, schreeuwt en fluistert 

zijn nummers in de oren van ieder die wil horen. 

En dat wil je!

Harry Weites
LOODS | VRIJDAG 21.45 UUR  

ZONDAG | PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S

De foto doet misschien anders vermoeden 

maar Hongerige Wolver Harry Weites maakt 

alles behalve houthakkersmuziek. Weites zingt 

indringende en eigenzinnige luisterliedjes in het 

Gronings, Nederlands en Engels. Trivia uit het 

dagelijks mensenleven staan centraal.
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PIET
SCHAPENVELD | ZATERDAG 14.00

PIET is een beetje ongewoon. Zowel authen-

tiek als progressief. Hollands, maar dan zonder 

conformisme en spruitenlucht. Ongepolijste, 

Nederlandstalige liedjes, ingekleurd met een 

rijk, aanstekelijk en ritmisch instrumentarium 

bestaande uit cello, cajon, contrabas, altviool en 

Spaanse gitaar.

Klaske Oenema
SCHAPENVELD | ZATERDAG 18.30

Schrijver, beeldend kunstenaar, performance-

artist en muzikant Klaske Oenema verrijkt Hon-

gerige Wolf dit jaar met haar dromerige geluid. 

Gevoelige en genuanceerde liedjes, die je in 

vervoering brengen. Een heerlijk contrast in het 

rauwe Groningse.

Guy Corneille
SCHAPENVELD | ZATERDAG 16.45 UUR

Met zijn trio van toetsen, gitaar, drums en zijn 

herkenbare stemgeluid bewandelt Guy Corneille 

een muzikaal spanningsveld, van verstilde songs 

tot schreeuwende rock. Zijn muziek is intiem, 

gruizig, meeslepend als een storm en gaat over 

pijn, liefde, eenzaamheid en, soms, cheesebur-

gers. 

IBO
SCHAPENVELD | ZATERDAG 15.00  

LOODS | ZONDAG PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S

IBO staat in de traditie van de verhalenvertel-

lers die met tekst en muziek de verbeelding 

laat spreken. In zijn Nederlandstalige chansons 

bezingt hij de wereld om hem heen, de schoon-

heid en de liefde. Trefzekere en beeldende 

teksten openen een wereld waar plaats is voor 

verwondering en melancholie. In zijn muziek 

weerklinkt folk, tango, rock, flamenco en jazz.
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Aestrid
SCHAPENVELD | ZONDAG 14.45

Aestrid’s muziek wordt vaak gelinkt aan Scan-

dinavië door de plaatsen en beelden die vast 

komen te zitten in zijn hoofd. Waan je in de 

wereld van Bo Menning. Indie-nummers die in 

elkaar passen als puzzels. Intens en emotioneel: 

melodieën vliegen rond als vonken.

Tom Rodwell & Coco Davis
SCHAPENVELD | ZATERDAG 15.45

 

All the way from New Zealand, dit kiwi-koppel. 

Rodwell is een bekende van heel wat clubs en 

muziekfestivals – van NZ tot NL. Gewapend met 

een elektrische gitaar en authentieke vocals 

maakt hij harde minimalistische blues met 

calypso invloeden. Moeilijk te plaatsen, deze 

bluesman. En dus ook moeilijk te missen!

King of the Blind
SCHAPENVELD | ZATERDAG 11.00  

LOODS | PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S

Singer/songwriter Merijn den Boer is geboren 

en getogen in Winschoten. Oftewel: recht uit de 

Groningse klei getrokken. Als King of the Blind 

maakt hij ingetogen luistermuziek. Geen gedoe, 

gewoon een akoestische gitaar en een stem. 

Zoek een mooi plekje in het gras en droom weg.

Labtones Talent 
SCHAPENVELD | ZATERDAG 17.45

Wordt het dampende rock, een gevoelige singer-

songwriter, snoeiharde metal of ijskoude electro? 

Niemand die het weet behalve de muzikale 

breinen achter labtones.com. Festival Hongerige 

Wolf laat zich verrassen en vroeg dit onafhanke-

lijk online netwerk om één ultratalent te selecte-

ren uit hun poule van kwaliteitsmuzikanten.



34 35

Sunday Kids
SCHAPENVELD | ZATERDAG 20.45

Muziek gaat voor de Sunday Kids niet om perfectie 

maar over gevoel. Kippenschuurblues, stinkend en 

dampend als de zwavelgassen uit het moeras. MC5, 

Iggy and the Stooges en obscure rockers als The 

Sonics, daar zijn de Sunday Kids door beïnvloed. 

“The real heart & soul of swamp garage rock n roll!”

Hummingville
SCHAPENVELD | ZONDAG 17.30

Vanuit het niets is daar With an Elephant in a 

Room, het debuutalbum van Hummingville.  

Zo nieuw als de band en het album, zo ervaren 

zijn de bandleden. Zij speelden én spelen met 

Marike Jager, Eefje de Visser en Benjamin Herman. 

De band maakt gelaagde pop. Mooi, klein,  

melancholisch, een tikje naargeestig. 

The Crookes
SCHAPENVELD | ZATERDAG 23.00

Deze indie-band uit het Britse Sheffield is één 

van de grote namen dit weekend. Hun stijl is er 

een van ‘heartbreaking melodies’ in de mix met 

60’s pop. “They’ve got good lyrics. All bands from 

Sheffield have good lyrics” aldus Noel Gallager 

van Oasis. Genoeg gezegd: dit moet je zien.

Sp1ral
DANSSILO | ZATERDAG 00.30

‘Dissidents from a near future. Bringing libe-

rating electro for all.’ Het Utrechtse Sp1ral laat 

zich vooral inspireren door de roemruchte  

Franse housescene. Denk aan acts als Cassius,  

Daft Punk en Justice. Een zwoele Parijse electro-

nacht beleef je dit jaar voor het eerst ook  

middenin de polder op Hongerige Wolf!
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Amsterdam Chamber Group 
met Karen Langendonk
SKATERAMP | ZATERDAG 21.30 | ZONDAG 12.00

Voor de fijnproevers presenteert Festival Honge-

rige Wolf dit jaar de Amsterdam Chamber Group 

met Karen Langendonk. Fijnzinnige kamermu-

ziek en krachtige opera-aria’s worden op hoog 

niveau ten gehore gebracht. Puttend uit het werk 

van klassieken als Handel, Mozart en Scarlatti en 

modernere Spaanse componisten. 

Lotte van Dijck
SCHAPENVELD | ZONDAG 16.30

Een literair eenmansbandje met kleine geraf-

fineerde en melancholische liedjes: dat is Lotte 

van Dijck in een kort-door-de-bocht omschre-

ven notendop. Ze past naadloos in de leemte 

tussen Spinvis en Roosbeef. Menselijke en eigen-

zinnige liedjes, die beklijven en ontroeren. 

This Leo Sunrise
LOODS | PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S 

SCHAPENVELD | ZONDAG 11.00

Gemeenschappelijke liefde voor breekbare 

volksmuziek en grillige (instrumentele) rock 

bracht deze vijf rasmuzikanten in 2005 samen. 

Vele avonturen verder, waaronder drie albums 

en een eindeloze reeks optredens in clubs en 

op festivals, strijkt This Leo Sunrise dit laatste 

juliweekend neer op Festival Hongerige Wolf. En 

daar zijn we blij mee!

Birdt
LOODS | PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S 

SCHAPENVELD | ZONDAG 13.00

Jammer eigenlijk dat het campingterrein van 

Festival Hongerige Wolf (officieel) niet als podi-

um dient. Daar wil je Birdt toch het liefst hebben. 

Knetterend kampvuur, straffe borrel, lekker dicht 

tegen elkaar aan. Een akoestische gitaar en een 

prachtige stem is genoeg om je onverbiddelijk in 

slaap te wiegen.



38 39

Scotch 
SCHAPENVELD | ZATERDAG 21.45

Met vrolijke folkloristische melodieën en 

stuwende ritmes staat het zeskoppige Scotch 

garant voor feest! Folk, Theaterpunk, Balkan-ska 

of Keltische Barok-rock. Noem het zoals je het 

noemen wilt, maar uiteindelijk is iedereen het 

unaniem over een ding eens: you have to see it 

to believe it!

Sara Bonne
SCHAPENVELD | VRIJDAG 20.15

Sara Bonne is de nieuwste ontdekking uit Rot-

terdam. Eind september komt haar eerste album 

uit. De muziek vertelt verhalen over het leven 

en de liefde. Het zijn de levensverhalen van 

zangeres Saskia Groenenberg. Dynamische en 

confronterende sounds met invloeden van jazz, 

pop en blues en flinke dosis ziel.

Call me Skinny 
SCHAPENVELD | ZATERDAG 19.15

Eerder dit jaar won deze Winschoter oneman-

band de Groningse popprijs. Nu verovert Call me 

Skinny Hongerige Wolf. Amerikaanse indiepop 

met een slepend en licht gruizige onderklank. 

De zanger is pas 18 jaar. Grijp je kans om deze 

ontdekking te zien!

Jan Henk de Groot
LOODS | PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S 

SCHAPENVELD | ZONDAG 12.00

Jan Henk de Groot eet dit weekend van twee 

walletjes, wat voor het festival pure winst is. 

Startend met een primeur op zaterdag: nieuwe 

liedjes van het soloalbum RIFF, dat pas in oktober 

uitkomt! Een dag later sluit de band aan bij Jan 

Henk om onvervalste Groningse nostalgie op te 

rakelen met nummers van de plaat Terug noar 

de stamtoavel.
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Olger Star
SKATERAMP | ZATERDAG 14.00 | ZONDAG 14.00

Even genoeg van de Groningse nuchterheid? 

Geniet dan van de temperamentvolle Spaanse 

gitaarmuziek van Olger Star. Pure uitbundig-

heid, waarbij flamencosnaren als dolken prikken 

door de beurse plekken in een tere ziel. Lust en 

verlangen worden opgewekt als een pijnlijke 

en melancholieke last. Voel de klei heet worden 

onder je voeten!

Plan Kruutntoone
SKATERAMP | VRIJDAG 21.30 | ZATERDAG 18.00  

SCHAPENVELD | ZONDAG 13.45

Plan Kruutntoone maakt post-postmoderne 

blues met een insrumentarium van banjo, stem, 

gitaar, (contra-)bas, een drumstel, een naaima-

chine, cymbaaltje en samples, tapedeck, mega-

foon en andere gereedschappen. Ze spelen in 

hun nieuwe driekoppige samenstelling en trach-

ten in minimale partijen maximaal de essentie 

van oudere én nieuwe liedjes weer te geven.

Uncontrollable Urgh
SCHAPENVELD | ZATERDAG 20.00

Al 25 jaar beginnen Niels de Wit en Joost Warnik 

van tijd tot tijd een nieuwe band, “zodat mensen 

kunnen zeggen dat ze de oude band pas echt 

leuk vonden!” Met hun huidige formatie, Uncon-

trollable Urgh, zijn ze weer terug bij af: punk 

zoals ooit door hun oude helden Buzzcocks en 

Adverts gemaakt werd, melodieus maar niet 

gelikt, en met de nodige kronkelingen en adders 

onder het gras.

Town of Saints
SCHAPENVELD | ZONDAG 18.30

Finland meets Groningen in deze indie-folk 

band. Bekend om hun muziek uit het hart en 

spetterende optredens. Ze bestaan nog niet lang, 

maar hebben al flink wat concerten door heel 

Europa op hun kerfstok staan. Traditionele folk, 

moderne indie in de mix met een punk-attitude.
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Bert Hadders en de Nozems
SCHAPENVELD | ZONDAG 19.30

Klinkt als een band uit de 60’s, maar schijn be-

driegt. Verwacht een dampende mini-rockopera 

die zo uit de moerassen van Mississippi lijkt 

geschept. Gruizige rock die tegelijkertijd Oost-

Groningen ademt. Bert Hadders en de Nozems 

zingen over het platte, mistige en mistroostige 

achterland. Woar Blift De Zummer?! 

Flip Flop
BUURTHUIS | VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG DOORLOPEND 

Flip Flop draait plaatjes voor bij de koffie, de 

lunch of het diner, of als je staat te wachten op 

een optreden of show. Van jaren 50 tot nu, alles 

komt voorbij. Flip Flop vind je voor het Buurthuis, 

daar draait hij samen met bewoners van Honge-

rige Wolf en het dorp Ganzedijk. Hij is alleen te 

horen als er in de Loods geen programmering is.
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De Dansers
Café Ed Sanders
ZAND ARENA | VRIJDAG 21.15 | ZATERDAG 15.15 & 20.00 | ZONDAG 15.15

Drie keer raden waar deze ‘mobiele bende’ goed 

in is? Juist. Dansen. De Dansers maken voorstel-

lingen op zoek naar een pure danstaal. Verwacht 

vernuftige, acrobatische en visueel spectaculaire 

danskunst. Of, zoals De Dansers het zelf noe-

men: gepuzzel met lijven. En dat in de uitge-

strekte polders van Hongerige Wolf.

De Mislukte Zigeuner 
SKATERAMP | VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG | DOORLOPEND

De Mislukte Zigeuner nestelde zich al voor het 

festival in Hongerige Wolf. Om te scharrelen, te 

prutsen, te kijken, luisteren en te editten. Het 

resultaat: klankdocumenten, waarin de zigeuner 

zich laat leiden door ‘recht van aanslib’, een term 

die alom en diep geworteld is in Hongerige Wolf. 

Een intrigerende en organische voorstelling die 

grotendeels in het hier-en-nu tot stand komt.

De Luie Honden
Achter gesloten deuren
KIPPENSCHUUR | VRIJDAG 20.30 | ZATERDAG & ZONDAG OP INSCHRIJVING *

Ze waren talk of the town tijdens Festival Honge-

rige Wolf 2011: De Luie Honden. Dit jaar zijn de 

drie dames terug met een voorstelling speciaal 

gemaakt voor het festival. Wát je gaat beleven, 

kunnen we nog niet onthullen. Dat je dit wilt 

meemaken, weten we wel. Vertrouw op ons, 

geef je over en stap in het ongewisse. Ontdek 

wat er plaatsvindt achter gesloten deuren… 

* Zaterdag inschrijven van 14.00 - 16.00 bij buurthuis.  

Zondag inschrijven van 12.00 - 14.00 bij buurthuis.  

Je ontvangt de starttijd bij inschrijving, voorstelling duurt een uur.

Loesje met Danssuh
SCHAPENVELD | ZATERDAG 13.00

What’s in a name? Gerty en Loesje zijn Groningse 

glorie. In het jongerencentrum een dorp ver-

derop (Finsterwolde) geven de dames gratis 

danslessen aan kinderen. Hun stijl bevat een 

mix van streetdance en showdance. Op speciale 

gelegenheden – zoals Festival Hongerige Wolf – 

wordt een knallende show neergezet!
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U bevindt zich HIER
EGYPTISCHE DIJK | VRIJDAG V.A. 20.15 | ZATERDAG V.A. 13.00 & 18.00 

ZONDAG V.A. 13.00 & 18.00 | DOORLOPEND

Ga je te snel of te langzaam? Kun je het allemaal 

net bijhouden, ren je overal achteraan en grijp je 

vaak mis? Moet je nog vele dingen zien en berei-

ken? U bevindt zich HIER wil de bezoekers van 

Hongerige Wolf een moment met zichzelf geven, 

een klein moment van bezinning tussen alle 

bedrijven door. In samenwerking met Hans Klaren-

beek van DALDMALL Audiovisuele Producties.

The Toilets
SCHAPENVELD | DOORLOPEND

Vind je bij, hoe kan het ook anders, de wc’s bij het 

Schapenveld. Kom gezellig even zitten voor een 

frisse bril, een natje & een droogje, een snoepje 

en soms een kusje als de nood hoog is. Vermaak 

van de bovenste plank!

Wij Tonen Annie
CAMPING | VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG | DOORLOPEND & OP BESTELLING 

OP STRAAT | VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG DOORLOPEND

Toon Hermans, Toon Tellegen en Annie M.G. 

Schmidt. ‘Wij Tonen Annie’ komt op uitnodiging 

of staat even bij u stil. Tijdens het krieken van de 

dag, het uitzitten van de siësta of bij ondergaan-

de zon wordt u verwend met zoet gevoosde 

woorden en welverdiende aandacht.

VILT
AIMERTUER
FOTO BUITER | ZATERDAG 13.00 PRESHOW, 13.45 VOORSTELLING  

& 16.00 PRESHOW, 16.45 VOORSTELLING | ZONDAG 13.30 PRESHOW,  

14.15 VOORSTELLING & 15.45 PRESHOW, 16.30 VOORSTELLING

Een vrouw die een man is die een vrouw wil 

zijn. Een man die altijd droomt een vrouw te zijn 

maar dit alleen soms naar buiten wil laten ko-

men omdat hij zich schaamt. Wat moeten zij ka-

pot maken om de liefde van de buitenwereld te 

veroveren? In AIMERTUER laat theatergroep VILT 

de man en vrouw zien die in iedereen schuilt. 
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TRiL
OP STRAAT | VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG | DOORLOPEND

TRiL gaat de straat op, hun eigen straat want 

deze acteurs wonen alle drie in Hongerige Wolf. 

TRiL gaat de straat op om schoon te maken, 

voor de sociale contacten en om eindelijk eens 

de universele waarheid te verkondigen. Reinheid, 

regelmaat en rust – daar gaat het om, ook op 

Hongerige Wolf. Of niet? TriL verbaast, verstrooit 

en poetst.

Signatuur Onbekend
In de naam van
KIPPENSCHUUR | ZATERDAG 11.30, 14.30 & 19.00 | ZONDAG 11.30

Direct en fysiek theater, waarin geen ruimte is 

voor conventie en waar humor de boventoon 

voert. Waarom? “Omdat de komische antiheld, 

de losgeslagen mislukkeling en de aandoenlijke 

etterbak ook een podium verdienen”, aldus dit 

tegendraadse Tilburgse theaterduo.

Culturele apotheek
GARAGE | VRIJDAG V.A. 20.00 | ZATERDAG V.A. 11.00, 15.00 & 21.00 | DOORLOPEND

Last van onvervulde verlangens? Van werkwal-

ging? Van stadsmoeheid of een gebroken hart? 

De Culturele Apotheek biedt verlichting! Apo-

thekers Marije Wilmink en Akke Visser bieden 

je geen medicijnen of zweverige workshops, 

maar hoogstpersoonlijke literaire recepten bij 

alledaagse kwalen.

Ҫestmir Bergsma
THUIS BIJ JAN VOGEL | ZATERDAG 18.15 | ZONDAG 16.45 

OP STRAAT | VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG DOORLOPEND

Begon vorig jaar als festivalvrijwilliger, tot er  

 een artiest te laat was. Ҫestmir vulde de ruimte 

op met zijn gedichtenschrift uit z’n broekzak.  

En hoe. Zijn gedichten verrasten het publiek.  

Dit jaar staat hij er weer. Als vrijwilliger, maar  

ook als dichter. Gepland dit keer! 
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Otto Knottnerus
JANS VOGELVELD | ZATERDAG 11.45 & 21.00 | ZONDAG 17.00

Waar komt de naam Hongerige Wolf vandaan? 

Was het een herberg? Was het een dier? Alles 

over de geschiedenis van dit bijzondere dorp. 

Historicus en bewoner Otto Knottnerus kruipt in 

de huid van de zestiende-eeuwse rechter Doede 

Tjarks en diens alter ego, de profeet Jarfke.   

Wat zou Festival Hongerige Wolf zijn zonder 

verhalenverteller… 

Dichters van  
het Feest der Poëzie
Tuin der Verzen / Salon der Verzen
THEETUIN HAR EN MAR | ZATERDAG & ZONDAG 14.00 & 16.00 

SALON HAR EN MAR | ZATERDAG 20.00 | ZONDAG 19.00

Stichting Feest der Poëzie organiseert bijzondere 

voorstellingen met gedichten en muziek op 

mooie plaatsen. Uiteraard mag Hongerige Wolf 

niet ontbreken. Wat je als bezoeker precies kan 

verwachten blijft vooralsnog in het ongewisse, 

wel zijn er geruchten dat er een magiër wordt 

verwacht…

Renee van Marissing
LOODS | VRIJDAG 21.15

Weet je nog vroeger, voor het slapen gaan éven 

voorgelezen worden? Renee van Marissing doet 

het nog steeds, maar dan voor grote mensen. 

Hang aan de lippen van deze audiokunstenaar 

uit Amsterdam, die uit haar nieuwe roman Strak 

Blauw voorleest. 

Dichters op de Dijk
DIJKJE | ZATERDAG 11.00, 13.00, 19.15 & 21.15 | ZONDAG 12.00, 15.00& 18.00

Op het dijkje langs de straat Hongerige Wolf 

lezen de dichters je voor. Nestel je op de dijk, 

geniet van het weidse uitzicht en droom weg bij 

hun woorden. Je komt o.a. tegen: Peter Knip-

meier, Anne Broeksma, Roel Weertheijm, Kasper 

Peters, Fieke Gosselaar en Renee van Marissing.
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De Vorlese Bühne
LOODS | ZATERDAG OVERDAG: PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / 

KASSA’S EN OM 22.00 

ZONDAG: PROGRAMMA ZIE LOODS / SCHAPENVELD / KASSA’S

Samen met wisselende gastschrijvers, muziek en 

proza zoekt de driekoppige Vorlesebühne de gren-

zen van het redelijke in al zijn richtingen en uithoe-

ken. Van ontroerend en literair tot het absurdisme 

van de betere stand-up-comedian. Gegarandeerd 

een ervaring om over naar huis te schrijven.

Albert de Ridder
Tyl Uylenspiegel
RIDDERVELD | VRIJDAG 20.30 | ZATERDAG 12.30 & 17.15 | ZONDAG 12.30 & 17.15

Deze Hongerige Wolf bewoner vertelde vorig 

jaar samen met buurman Dickie verhalen. Dit 

jaar doet hij dat alleen, over Tyl Uylenspiegel. 

Alle crisis, rampspoed en tegenslag van deze tijd; 

volgens de verteller had ’t voorkomen kunnen 

worden als we beter naar Tyl hadden geluisterd. 

Ontdek een andere wereld om je heen én in 

jezelf.

Kwelderwandelingen
ZEEDIJK | ZATERDAG 13.00 | ZONDAG 13.00

Aan het einde van Hongerige Wolf ligt het Am-

bonezenbosje en de Zeedijk. Het is het laatste 

stukje Nederland dat grenst aan de Dollardzee 

en Duitsland. Ontdek de geschiedenis van het 

Ambonezenbosje en leer over de kwelders achter 

de zeedijk tijdens een wandeling met een gids.

Bezoek Boer Willem
BOER WILLEM & MOLEN | ZONDAG V.A. 12.00 | DOORLOPEND

Je kan niet naar Hongerige Wolf zijn geweest 

zonder wat van het boerenleven te hebben 

geproefd. Gelukkig heeft Willem 200 koeien. Die 

zijn allemaal te bewonderen op het melkvee-

bedrijf in Ganzedijk. De boerderij ligt naast een 

molen en iedereen is er welkom om te kijken 

hoe de koeien gemolken worden met een robot. 

Boer zoekt vrouw goes Hongerige Wolf! 
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Kinderprogramma
OUDE SPEELTUIN | ZATERDAG 

PROGRAMMA ZIE OUDE SPEELTUIN / SCHAPENVELD / KASSA’S

Ook de kleintjes gaan een wervelend weekend 

tegemoet. Het Insectenlaboratorium, Fantasie-

dieren maken, Kinderdisco, Je eigen Hongerige 

Wolf: een willekeurige greep uit het speciale 

kinderprogramma (Eigenlijk ook heel leuk voor 

grote mensen…). Op het programmabord bij de 

Oude Speeltuin vind je per dag de activiteiten.

Eilandzucht
OUDE SPEELTUIN | ZATERDAG 11.00 & 15.00

Ken je dat gevoel? Dat je wil blijven waar je bent 

omdat het hier fijner is dan daar? Papa noemt 

dat Eilandzucht. Ik weet niet precies wat dat is. 

Ik denk dat hij bedoelt dat het eiland zucht als 

ik wegga. Een poppenvoorstellingsprookje over 

vakantie, heldendom, weggaan en fantasie. 

Yoga
OUDER-KIND YOGA | OUDE SPEELTUIN | ZATERDAG 14.00 

YOGA | CAMPING | 09.30

Samen sluipen als hongerige wolven. En ook 

stil en stevig staan als een berg. Je vleugels 

uitslaan als die grootse buizerd en afdalen in de 

yoga-avonturenwereld van de magische natuur. 

Papa’s, mama’s en kinderen welkom…! En alle 

andere geïnteresseerden trouwens ook.

Whikers
WINDHOEK | ZATERDAG V.A. 11.00 | ZONDAG V.A. 11.00 | DOORLOPEND 

Het grootste podium van het festival is natuurlijk 

het weidse land, waar de wind vrij spel heeft. 

Om dit podium zelf te bespelen kunnen je de 

elementen trotseren op oer-Hollandse zeilfiet-

sen, oftewel Whikes. Liefhebbers kunnen voor 5 

euro een uur lang mee op Whike-toer. 
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Millie
VOLG DE HARTJES OP HET FESTIVALTERREIN | VRIJDAG 21.00

Singles eenzaam en zielig? Echt niet, zegt Millie. 

Ze is 30 jaar, woont in Utrecht en is single. Millie 

blogt over haar belevenissen als single. Hoewel 

ze zelf ook graag gevonden wil worden. Ben je 

single en heb je zin om gevonden te worden? 

Millie helpt je. Volg de hartjes op het festivalter-

rein, zij wijzen je de weg.  

Bij Martine in goede handen
SCHAPENVELD | VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG DOORLOPEND

Laat je masseren door Martine voor het goede 

doel. Ze staat bij de tent op het Schapenveld en 

geeft heerlijke massages met of zonder olie. De 

opbrengst gaat grotendeels naar hulporganisatie 

1We, die zich inzet voor kansarme mensen in 

Bangladesh. Ook voor schmink ben je bij Martine 

in goede handen.

Markt
MARKT EN OP STRAAT | ZATERDAG & ZONDAG DOORLOPEND

Spekdikken, Kniepertjes, streekproducten, 

Nicaragua, Whikes, batik, recycling, koffie, thee 

en curiosa. Als vanzelfsprekend vind je deze 

zaken en nog veel, veel meer op de markt van 

Festival Hongerige Wolf. Kom langs, dwaal door 

de huizen en schuren van bewoners, vergaap je 

aan curiosa en vergrijp je aan de lokale cuisine. 

Geniet, proef en ontmoet. 
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IBO
Tentoonstelling 
LOODS | VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG DOORLOPEND

Gewapend met verf, inkt en ecoline vervaardigt 

de Amsterdamse kunstenaar/artiest Ibo droom-

achtige en cinematografische schilderwerken. 

Unieke en kenmerkende perspectieven in schijn-

baar eenvoudige tekeningen die blijven boeien.

Rie Honhof
ATELIER RIE | ZATERDAG V.A. 11.00 | ZONDAG V.A. 11.00 | DOORLOPEND

Een bijzonder mooi huis midden in Hongerige 

Wolf. Het is de woon- en werkplek van kun-

stenares Rie Honhof. Haar werk is te bewonde-

ren in haar atelier. Schilderijen, tekeningen, beel-

den en meer; soms gemaakt uit onaanzienlijke 

materialen. Toch is het creëren van schoonheid 

Rie’s doel. Door aandacht, nieuwsgierigheid, 

geduld en twijfel.

Sjors van der Wulp
Minimensch
KIPPENSCHUUR | VRIJDAG V.A. 20.00 | ZATERDAG V.A. 11.00 | ZONDAG V.A. 11.00 

DOORLOPEND

Sjors is een kind van de 80’s. En dus sterk  

beïnvloed door de LP-hoezen van zijn vader. 

En door houtskool, waar hij vroeger graag mee 

tekende. Nu komt zijn creativiteit tot uiting met 

het maken van foto’s. Sjors verkent met zijn foto’s 

de zijpaden van de middenstroom, op zoek naar 

‘de essentie van het leven’.

Judiths Juweeltjes
NUMMER 1, BOERDERIJ, ZAND ARENA & THUIS BIJ JAN VOGEL 

ZATERDAG & ZONDAG DOORLOPEND

Judith de Bruijn bezocht de eindexamenexpo-

sities van de kunstacademies in Nederland en 

maakte speciaal voor Festival Hongerige Wolf 

een selectie met veelbelovend werk van jonge 

kunstenaars. Illustraties, schilderijen, installaties. 

Alvast een tipje van de sluier? Onder andere met 

werk van Klasiena Soepboer, Friederike de Bruin 

en Geran Knol en Bloeme van Bon. 
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Praktische info
Algemeen
•  De EHBO-post staat op het Schapenveld, daarnaast is er een 

mobiel team.

•  Doktersdienst Gezondheidscentrum Reiderland 0900- 9229

•  Er is een beveiligingsbedrijf aanwezig.

•  Het Festivalkantoor aan G.Gernaatweg 2 (Buurthuis) is dagelijks 

geopend.

•  Bij vragen en problemen kun je altijd een van onze vrijwilligers of 

de medewerkers van EHBO of beveiliging aanspreken.

•  Geef gevonden voorwerpen af bij de bars, kassa of de EHBO-post 

en haal ze op bij het festivalkantoor. 

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

je voldoende (geld/ sigaretten/ zonnebrandcrème) 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 om een 

hoge telefoonrekening te voorkomen.

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

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

Tractors met een wagen erachter. Hier mag je op stappen, wees 

voorzichtig en houd je aan de aanwijzingen van de conducteur!

•  Het dichtstbijzijnde treinstation is station Winschoten. Hier gaat 

een pendelbus naartoe. Een kaartje koop je op de bus.

•  Je mag je fiets meenemen op het festivalterrein. Dit kan zelfs wel 

handig zijn! Parkeer ze wel netjes langs de weg en niet midden op 

het pad. 
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Kamperen, wc’s en 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.

•   De nachten zijn koud & donker, blijf op de paden en wees voorzichtig!

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 parkeergelegenheid). 

•  Auto’s die toch op het terrein rijden, zijn van bewoners of hulp-

diensten en hebben een ontheffing. Zorg dat deze auto’s door-

gang krijgen.

•  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.)

•   Festival Hongerige Wolf is een drugsvrij festival, sterke drank wordt 

niet geschonken.

•  Houd je polsbandje zichtbaar om je arm, deze worden soms 

gecontroleerd.

•  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. 
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van zijn land. De gemeente Oldambt, Dirk Davids en Thea Gielleit. 

Buurthuis Ganzedijk & Hongerige Wolf. Het Waterschap Hunze en 

Aa’s. Onze stagemanagers Marion en Mariejanne. Haico, Bart, Mark, 

Lars, Joost, Ton & Frank. Alle fietsende medewerkers van Triodos. 

Menno Wolthuis. Ben Aanhangwagens & Siep. Oerol en Joop. Alle 

collega’s van het Jeugdjournaal. Loes & Bram. Lot. Onze program-

maraad en Martine. Iedereen die heeft geholpen met programme-

ren. Alle andere vrienden en familieleden die we nu niet bij naam 

kunnen noemen maar jullie weten wie jullie zijn. Zonder jullie geen 

Festival Hongerige Wolf! Sponsoren & subsidiënten. Alle spontane 

poster- en flyerplakkers en andere reclamemakers! Alle betrokken 

mensen die hebben meegedacht, geadviseerd en gevraagd en on-

gevraagd met tips en ideeën kwamen. Alle artiesten bedankt voor 

de mooie dingen die jullie maken!

Colofon
Idee en uitvoering Ruth Weites & Sanne den Adel

Voorzitter Stichting Hongerige Wolf en kinderprogrammering 

Ankje Berkhof

Productieleider Jort Schuringa 

Coördinatie horeca & catering Ivo Fontijn & Pascal Nieuwland 

Vrijwilligerscoördinator Samantha van der Sluis

Hoofd techniek Henk-Jan Berkhof

Coördinatie kassa Lottie Backes

Assistent kassa Rebekka Meijerink

Ondersteuning kantoor Fenneke Schouten

Accountant De Jong en Laan

Ontwerp logo Martine van der Wal 

Grafisch ontwerp Martine van der Wal & hollandse meesters

Teksten Minne van Veen & Martin Buytendijk

Webbouw, webredactie & online Marketing Martin Buytendijk

Programmaraad Festival Hongerige Wolf

Jelte Heringa | Marco Heijne | Merel Jonker | Mirte de Kok | Ingmar 

Heytze | Anna de Bruyckere | Judith de Bruijn | Ankje Berkhof | 

Sanne den Adel | Ruth Weites

Bedankt
Festival Hongerige Wolf had niet kunnen bestaan zonder de hulp 

van heel veel lieve mensen. Speciale dank gaat uit naar alle bewo-

ners van Hongerige Wolf en Ganzedijk en alle vrijwilligers die bij het 

festival betrokken zijn. Harry & Marieke voor het faciliteren van een 

festivalkantoor het hele jaar door. Martin Buytendijk! Astrid, Reinier 

en Sara den Adel. Hemmo Bolhuis voor het beschikbaar stellen 
Dorpsbelangen  

Ganzedijk &Hongerige Wolf

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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Tot ziens!
Heel erg bedankt dat je naar Festival 

Hongerige Wolf bent gekomen. Graag 

horen we wat je ervan vond. Ons mail-

adres is info@festivalhongerigewolf.nl 

Ook foto’s en filmpjes vinden we leuk om 

te krijgen. We hopen tot volgend jaar! 

Sanne & Ruth. 

Sanne & Ruth

  Volg Festival Hongerige Wolf

Twitter @hongerige_wolf of #FHW12
Facebook www.facebook.com/festivalhongerigewolf



www.festivalhongerigewolf.nl


