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Leuk dat je er bent!

Welkom in het Groningse dorpje Hongerige Wolf. 

Het dorp waar ik lang geleden opgroeide. Sinds 

2011 verandert het dorp een keer per jaar in een 

festivalterrein. In de weilanden, tuinen, schuren, 

boerderijen en huizen van de zeventig inwoners 

zijn voorstellingen en optredens te ontdekken. 

Geniet van deze mooie, uitgestrekte plek. Van de 

stilte. De gastvrijheid en de cultuur. Het hele jaar 

door is er gezocht naar de beste artiesten voor 

Festival Hongerige Wolf en in dit boekje lees je 

het resultaat. En je gaat het natuurlijk zelf ervaren. 

Ik hoop dat het een geweldig weekend wordt!

Veel plezier,

Ruth
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ze op in het dorp. En er is muziek; van Harry Weites bijvoorbeeld 

en van de gemeenteband. 

Ontdek het dorp
Een dorp met de naam Hongerige Wolf is het gewoon waard om 

ontdekt te worden. Er zijn veel verhalen. Bijvoorbeeld over waar 

de naam vandaan komt. De meest gehoorde theorie is die over 

de Dollard, een zeearm van de Waddenzee tussen Nederland en 

Duitsland in. De mens probeerde steeds meer land te winnen van 

de zee maar de Dollard greep het land keer op keer terug als een 

hongerige wolf.

Meer weten? Dikkie Zwik kent veel verhalen, vraag hem er naar 

bij een bezoekje aan zijn Stroperij in zijn garage. Albert de Ridder 

weet ook veel over de geschiedenis, bezoek hem bij de Ridderhoek.

Programma 
Op Festival Hongerige Wolf vindt je nieuwe voorstellingen, 

onontdekt talent en try outs van ervaren makers. Het hele jaar is 

er gescout naar de beste optredens voor Festival Hongerige Wolf. 

De Programmaraad van het festival is afgelopen jaar uitgebreid. 

In die Raad zitten professionele makers van verschillende 

disciplines. Ze beoordelen bands en voorstellingen en dragen 

talenten aan. We zoeken naar nieuwe, onontdekte makers of 

bestaande gezelschappen of kunstenaars die iets nieuws willen 

presenteren. En wat blijken er veel mooie dingen te zijn! In het 

dorp, de provincie Groningen, Nederland en erbuiten. We hebben 

superveel aanmeldingen gehad en mooie dingen ontdekt en we 

hebben geprobeerd een zo mooi mogelijke mix te maken. Met 

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

bekijken, je hoeft geen extra kaartje voor de aparte voorstellingen 

te kopen. 
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Over het festival
Dit is de derde editie van Festival Hongerige Wolf. Het festival is 

eigenlijk ontstaan als een uit-de-hand-gelopen feestje. En een 

feestje, dat is het altijd geweest. Net als een heel uniek en bij-

zonder festival. En dat is gebleken want dit jaar hebben we een 

prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds gekregen met een  

lovend juryrapport. Op Festival Hongerige Wolf is muziek (van  

allerlei genres), muziektheater, theater, dans, beeldende kunst,  

installaties, performances, literatuur, poëzie en dit jaar voor het 

eerst een filmprogramma.

Bewoners
Eigenlijk meteen vanaf de eerste editie werkte bijna het hele dorp 

mee aan het festival. En steeds meer mensen helpen mee. Niet 

alleen door hun land beschikbaar te stellen, maar ook door zelf 

spullen te verkopen en door optredens.

Te koop
Op verschillende plekken door het dorp heen zijn zelf  gemaakte 

streekproducten te koop zoals muntthee uit eigen tuin, jam uit 

Hongerige Wolf, biologische wijn, soep en koffie en thee, typisch 

Groningse spekdikken en kniepertjes (ga zelf maar kijken wat dat 

zijn). Er is een tweedehandsboekenwinkel, een vrijmarkt met antiek, 

een marktkraam met spullen uit Nicaragua en nog veel meer.

Optredens
Hongerige Wolf staat bekend als kunstenaarsdorp. Tijdens Festival 

Hongerige Wolf is dat te zien. Het atelier van Rie Honhof midden-

in  het dorp is het hele weekend open. Drie bewoners zijn een 

theater groep gestart speciaal voor het festival. Op vrijdag duiken 
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Sensaties
Beleef de ‘sensaties’ door het dorp en erbuiten. In de Kippenschuur, 

op de Egyptische dijk, in het Ambonezenbosje en wandel mee 

over de kwelders van de Dollard. Maar er is meer.

Kinderveld
Op het Kinderveld is het hele weekend van alles te doen, zien en 

maken voor kinderen. Ook in de Loods zijn een paar voor stellingen 

en workshops gepland voor kinderen. Veel uitgebreider dan vorig jaar!

Cinema Lupa & Cinema Luna
Bij het Vogelveld is dit jaar voor het eerst een filmprogrammering! 

Speciaal geselecteerde films zijn er het hele weekend door te zien. 

En voor de liefhebbers en de nachtbrakers moet je ’s nachts in het 

Ambonezenbosje zijn; niet ver van de Danssilo en camping Hamer.

Danssilo
Na middernacht gaat het feest door in de Danssilo. In augustus 

wordt de graan hier opgeslagen maar nu staat de schuur leeg en 

wordt er tot in de vroege uurtjes gedanst!

Buurthuis
Het Buurthuis Hongerige Wolf en Ganzedijk heeft het hele 

weekend een bar buiten en een terras! Ga er een biertje kopen en 

een dansje wagen. Het is de plek om de inwoners van de dorpen 

te ontmoeten en een snack of een ijsje te eten.

Boerderijen 
Zondag is de koeienboerderij van Boer Willem geopend. Je krijgt 

er een rondleiding van de boer zelf (die overigens nog vrijgezel is 

en best een leuke vrouw zoekt). 

Locaties
Het Schapenveld is de centrale plek van het festival. Je kunt er van 

alles zien, eten, drinken en lekker shoppen op het marktje. Midden 

op het veld kun je muntjes kopen en het T-shirt van deze editie, 

een collectors item!

Muziek
Op het Schapenveld is doorlopend live muziek op het podium 

of in de Circustent. Verder zijn er ’s ochtends optredens bij de 

boerderij Fleur de Lys en het sluisje. En er overdag en ‘s avonds 

muziek in de Loods en in de Skateramp.

Culturele Prouverie
Op deze Groningse proeverij in de Circustent zie je kort voorbij 

komen wat je verder die dag op andere plekken kunt zien. Kan je 

niet kiezen? Ga hier dan naartoe!

Theater & Muziektheater
Net buiten het dorp op de boerderij van de familie Bolhuis, vind je 

theatervoorstellingen. Maar ook in de Loods, in de tuin van Foto 

Buiter en op het Schapenveld als je geluk hebt.

Literatuur & poëzie
Dichters verzamelen zich op de Dijk en in Loods maar ook ‘s ochtends 

wordt er voorgedragen bij het ontbijt op boerderij Fleur de Lys.

Beeldende Kunst
Door het hele dorp en erbuiten vindt je exposities. Laat je verrassen  en 

kom het tegen. Speciaal voor het festival hebben we een selectie 

gemaakt van veelbelovende kunstenaars die in de afgelopen jaren 

zijn afgestudeerd aan Nederlandse kunstacademies.
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Muntjes
Je kunt betalen met muntjes. Een muntje is € 2,20 en een half 

muntje € 1,10. De muntjes zijn verkrijgbaar op het Schapenveld en 

bij de kassa’s aan het begin van het dorp.

Ontbijt
Ontbijten kan bij Boerderij Fleur de Lys van 10 tot 12 uur. Het is een 

paar honderd meter lopen van camping Hamer. Of neem de 

trekker vanaf camping Sikkel. Vroege vogels kunnen eerst  

beginnen met een uurtje yoga. Bij Fleur de Lys is ook beeldende 

kunst te zien en ’s ochtends een muziekprogrammering. 

Voor de kleintjes is er gratis een speciaal kinderontbijt bij het 

Kinderatelier bij Stans op Nummer 1 vlak naast Camping Sikkel. 

Om 8 uur vertrekt de trekker daarnaar toe en tot 10:30 uur kan je 

er knutselen en ontbijten.

Zaterdag- en zondagochtend kun je ontbijten en een kijkje nemen 

bij Fleur de Lys, een biologische boerderij waar ze zelf wijn en  

likeur maken en jam en nog veel meer lekkers. Hier zijn ’s 

ochtends ook optredens.

Informatie
Op de enige kruising in Hongerige Wolf vind je een 

informatiestand zodat je niet kunt verdwalen. Wijzigingen in het 

boekje en toevoegingen vind je hier. 

Het volledige 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. 

Eten en drinken
Het meeste eten en drinken kun je op het Schapenveld kopen.  

En verspreid door het dorp bij de bewoners. 

11
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Niet doen!
Het is echt heel erg verboden 

in de graanvelden te komen! 

Het graan wordt kort na het 

festival geoogst en verkocht. 

Al generaties lang verbouwen 

Groningse boeren het. Als je 

in zo’n veld loopt of er in gaat 

liggen, kan het graan niet meer 

geoogst en verkocht worden. 

Echt niet doen dus want dan is 

het werk van de boeren om die 

velden zo mooi te krijgen voor 

niks geweest. 

Pas op!
Geen wolven maar beren 

zijn het gevaar in Hongerige 

Wolf. Nou ja, de klauwen dan. 

De berenklauw is een grote 

onschuldig ogende plant 

maar je kunt hem 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! 

(weten we uit ervaring)
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Aestrid
CIRCuSTENT | ZATERDAG 19:00

Het utrechtse Aestrid is geen onbekende meer. 

Sinds 2004 timmert de viermans band hard aan 

de weg, en met succes. Invloeden van post-

punk en new wave acts als Sonic Youth, Joy 

Division en Placebo zijn duidelijk te onder-

scheiden, maar Aestrid weet evengoed de eigen 

sound te bewaren. Samen zorgen ze voor een 

intense, soms zelfs onheilspellende live show. 

Een dromerige muur van gitaar en synthesizer 

partijen met onconventionele drumritmes is het 

doek waarop de melancholische, weemoedige 

teksten goed tot hun recht komen.

Airamanna
CIRCuSTENT | ZONDAG 16:00

Airamanna is een kersverse band opgericht rond 

schrijvers Annamaria Bomborova en Mathijs 

Heine. Later zijn Kevin Addens en Constant Dietz 

aan de band toegevoegd. Airamanna maakt 

catchy popmuziek en is onder andere te zien 

geweest op vele festivals. Op dit moment is de 

band bezig met het opnemen van een EP met 

acht zelfgeschreven nummers waaronder ook de 

single van vorig jaar “Better Things To Do.”

Andre van Solinge
LOODS | ZATERDAG 13:30  

SLuISJE | ZONDAG 11:15

Andre van Solinge is een gitarist/zanger en 

liedjesschrijver uit Delft. Vanaf jonge leeftijd 

speelt hij in verschillende rock/jazz en blues 

formaties waaronder bij The Frank Fish Band, 

Bright Lane. Sinds een paar jaar is hij nu  

volledig terug naar de basis... met akoestische 

gitaar en liedjes laat hij verschillende stijlen 

horen in melancholische klanken! 

Daan Hofman
SCHAPENVELD | VRIJDAG 17:15 | LOODS | VRIJDAG 20:15 

FLEuR DE LYS | ZATERDAG 10:15

Voor zijn nieuwe album reisde Daan Hofman 

een maand lang door het zuiden van Amerika, 

op zoek naar de wortels van popmuziek. 

Vervolgens trok hij zich terug in een kelder 

om eindeloos aan arrangementen te schaven. 

Het resultaat? Een versmelting van de warme 

klanken van het Franse chanson en de rauwe 

randen van de Southern popmuziek.
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The Civil Servants
SCHAPENVELD | ZONDAG 13:15 

Ook in de gemeente Oldambt bevindt zich 

onontdekt talent. Sterker nog: het heeft zich 

verzameld in de Gemeenteband. Een groep 

enthousiaste ambtenaren die na veel repeteren 

en een paar optredens nu klaar zijn voor het 

echte werk. De band, bestaande uit twee 

drummers, twee zangeressen een bassist, 

gitarist en saxofonist, beleeft dit weekend zijn 

festivalpremière!

DJ Case
DANSSILO | ZATERDAG 23:30 | ZONDAG 22:00

 

DJ Case is geen onbekende op Festival 

Hongerige Wolf. Vorig jaar blies hij op 

vrijdagnacht het dak van de Danssilo eraf met 

zijn gevarieerde scala aan soundscapes van 

rock tot dubstep and beyond. Knallen is ook 

dit jaar het motto en de overtreffende trap van 

voetjes van de vloer zal zeker worden ingezet. 

Party ‘till you drop!

DURK ATTATURK
DANSSILO | ZATERDAGNACHT 01:00

 

DuRK ATTATuRK heeft één muzikaal doel  

voor ogen: het vermengen van de klanken van  

authentieke Turkse muziek met de klanken van 

de GEM Rodeo 61, een orgel dat een van de par-

ticipanten bezit. Tot op heden zijn zij in deze 

opzet niet geslaagd. Op Festival Hongerige Wolf 

geeft DuRK ATTATuRK de missie weer een kans. 

Klinkt als; Daft Punk in de hel.

Falco Benz
SCHAPENVELD | ZATERDAG 23:30

 

‘Synths and songs make sense’ is het credo van 

toetsenist en producer Falco Benz. Of het nu 

om zachte soulvolle liedjes gaat, of om rauwe 

analoge house, alomtegenwoordig zijn de 

warme synthesizer sounds, funky akkoorden 

en dansbare ritmes waarmee Falco de wereld 

al wat jaartjes lastigvalt. Zijn live optreden staat 

garant voor een fijne set analoge synth house, 

voor bij een glaasje en een dansje.
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The Future’s Dust
CIRCuSTENT | ZONDAG 18:30

The Future’s Dust vraagt je mee op een  

nachtwandeling door de rotsachtige heu-

vels die pop-rock vlaktes verbinden met welk 

onbekende land er ook voorbij die hellingen 

ligt. Dit is het gebied dat door artiesten als The 

xx, Bon Iver en James Blake verkend is. In die 

ruimte schept The Future’s Dust een pakkende 

sfeer met een troostende duisternis, die intieme 

synths naast uitbundig snijdende gitaren zet en 

holle stiltes naast echoënde drums, die je uit-

nodigen terug te trekken en meegetrokken te 

worden. Soms met een techno-achtige dyna-

miek, en soms zonder waarschuwing.

Glossy Jesus
LOODS | ZATERDAG 14:30 | SCHAPENVELD | ZONDAG 21:15

Deze vier Leidenaren hebben een ruig jaar achter de 

rug. Op weg naar de top kreeg leadzanger Maarten 

een verkeersongeluk. Na een verplichte revalida-

tieperiode is de band weer klaar om te rocken. Met 

Festival Hongerige Wolf als eerste gig! Het album 

‘The Hunt‘ nam de band zelf op in hun eigen studio 

en klinkt als een volwassen mix van invloeden als 

David Bowie, dEuS, Wings en The National.

Grassmoawer
 SCHAPENVELD | ZONDAG 18:00

 

Wat te verwachten? Moeilijk precies uit te  

leggen aangezien Grassmoawer zân bloempjes 

en struikjes overal vandaan trekt. Zanger en gita-

rist Haygare zegt het zo: “Wat voor de hand ligt 

mag niet vermeden worden. Zolang het maar 

knalt mag het best relax zijn.” Ook niet intimi zijn 

welkom op dit feestje met gitaar, bas, drums, vi-

ool, klarinet, accordeon en koperblazers.

Harry, Petra & Jur
CIRCuSTENT | ZATERDAG 13:15 

LOODS | ZONDAG 12:30

Zingen en spelen: als dat er van jongs af in zit, 

gaat het er nooit meer uit. Harry Weites, Petra 

Abeln en Jur Roelofs doen het al jaren. En op 

dit derde festival voor de eerste keer samen. 

Harry heeft alles geschreven en samen met Pe-

tra zorgt hij voor de muzikale begeleiding. Jur 

rommelt daar wat tussendoor. En dat allemaal 

in volstrekte harmonie, met scherpe kantjes en 

klankjes. Samenzang van de bovenste plank, op 

een heel klein podiumpje. Pruiven, dij meziek!
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HoppaH!
SCHAPENVELD | ZATERDAG 22:30

Wat is HoppaH!? Nou: Een mix van klasiek viool, 

folk-accordeon, reggae/ska/punk- drums, stu-

wende bas, klezmer-klarinet en rauwe zang van 

zwaarmoedige doch relativerende teksten. Een 

combi van verschillende muziekinvloeden en 

opzwepende liederen die lekker in het gehoor 

liggen. Vrolijke, kleurrijke muziek waarbij je niet 

stil kan blijven staan. Maar HoppaH! is vooral: 

FEEST!

Jan Henk de Groot
SCHAPENVELD | ZATERDAG 18:00

‘Riff’ heet het nieuwe Engelstalige album Jan 

Henk de Groot. Vernoemd naar zijn zoon, die 

het eerste jaar van zijn leven vooral in zieken-

huizen doorbracht als gevolg van een nare 

ziekte. Als een soort dagboek schreef Jan Henk 

10 liedjes over zorgen, tegenslagen en hoop. 

Op Festival Hongerige Wolf speelt hij met vio-

liste/zangeres Paulien van der Wal een mix van 

Engelstalig en Gronings talige liedjes.

Julie Scott
SCHAPENVELD | ZONDAG | 15:00

Julie Scott staat als zangeres bekend om haar 

theatrale, krachtige stem. Met haar soloplaat 

Thoughts & Sounds, die ze deels in Zuid-Afrika 

opnam, laat zij ook een andere kant horen. Ze 

fluistert, bezweert en betovert, soms enkel door 

gitaar begeleid, dan weer met cello, harmonium 

en weemoedige koortjes. Sprookjesmuziek met 

ballen, die soms doet denken aan PJ Harvey 

met een vleugje Jeff Buckley.

Katía
SCHAPENVELD | ZATERDAG 16:15  

LOODS | ZONDAG 17:15

 

Katía’s muziek klinkt als wandelen door de stad, 

zonder precies te weten waar je naartoe gaat. 

De nummers brengen je naar een openbaar 

plein, een verlaten steegje, haar huis of een  

verborgen tuin. Twee jaar geleden presenteerde 

Katía de debuutplaat Sights in Paradiso, reisde 

mee met de Popronde, stond in de finale van 

Mooie Noten en toerde mee als support met 

Tom Mc Rae en Eefje de Visser. Op FHW heb je 

haar gelukkig helemaal voor jezelf alleen!
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Knotwilg
SCHAPENVELD | ZATERDAG 20:30

Knotwilg ziet zichzelf als een collage. Eentje 

van zelf gevonden samples, computergeluiden, 

elektrische- en akoestische instrumenten. Zui-

vere warme ouderwetse en sputterende ranzige 

moderne klanken. De sample verzameling van 

Knotwilg is zelf met een field recorder opge-

nomen en bewerkt. Zo verandert het geluid 

van het dagelijks leven in muziek, ‘zoals de al-

ledaagse wilg zijn Grimm-achtige schoonheid 

krijgt door grof snoeien’.

MAASK
SCHAPENVELD | ZONDAG 19:30

MAASK is van alles. Een stemkunstenaar, 

een beatboxer en een one-man show. Maar 

vooral: een genre-chirurg. Met zijn stem en zelf 

geprogrammeerde loopsysteem doorsnijdt hij 

de wereld van pop- en dancemuziek. Met een 

vette knipoog drijft hij clichés op de spits en 

speelt hij met de dynamiek van zijn nummers. 

Van jazz tot keiharde dubstep, van ska naar 

drum ‘n’ bass. MAASK heeft het allemaal in de 

vingers. 

Most Unpleasant Men
SCHAPENVELD | ZONDAG 17:15

De Most unpleasent Men zingen over een dode 

kat en een oog in de muur. Ze zetten een vol, 

fantasierijk en upbeat geluid neer dat ook live 

dankzij de bezetting overrompelt. Gedreven en 

met de hulp van dertien steengoede, spannen-

de liedjes die ergens tussen Talking Heads en 

Phoenix zweven, wordt de luisteraar een blos 

op de wangen gespeeld.

Musique a la Carte
SKATERAMP | VRIJDAG 21:45 | ZATERDAG 13:00 & 18:30

Het festivalensemble presenteert een muzikaal 

meergangenmenu voor hongerige wolven met 

smaak. Kies als aperitief een lichtsprankelende 

aria. Ga voor gloedvolle tango of laat je ver-

voeren door honingzoete zang, op een bedje 

van strijkers die smelten op het trommelvlies. 

Ga voor chique en trek je festivalsmoking aan.
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Ontbijtconcert
FLEuR DE LYS | ZONDAG 10:15

Geniet van het goede leven. In de schuur van 

de boerderij van Fleur de Lys krijg je een  

exclusief klassiek concert voorgeschoteld, met 

daarbij een kakelvers eitje, koffie en een brood-

je. Nip na afloop van een glaasje authentieke 

boerenwijn (tenminste als het op voorraad is) 

en stort je gelouterd weer in het festivalgedruis.

Orlando
SCHAPENVELD | VRIJDAG 22:15

Orlando is de band rondom de Rotterdamse 

singer-songwriter Tessa ‘Orlando’ Douwstra. 

Wie haar gezien heeft tijdens de Popronde 

2012, weet: ze heeft een stem die je vertrouwt 

en teksten die je gelooft. Tessa is energiek als 

Feist, breekbaar als Damien Rice en soulvol 

als Ray LaMontagne. Begin maart is ‘The Early 

Warning Company’ verschenen; het debuut-

album van de band.

Pieter Nooten
AMBONEZENBOSJE | VRIJDAG 22:15 | ZATERDAG 21:15

“Haven geeft moderne compositie een goede 

naam. Het zal beginnende muzikanten ervan 

overtuigen dat ze goede muziek kunnen ma-

ken met niets anders dan een laptop. Maar het 

zal een tijdje duren voordat er iets in het genre 

overeenkomt met de looptijd, warmte en tech-

nische bekwaamheid getoond door Nooten.” Het 

zou maar over je nieuwe album geschreven wor-

den. Pieter Nooten weet hoe het voelt!

Roberto Tan
SCHAPENVELD | VRIJDAG | 18:45

 

Roberto Tan groeit op in de Veenkoloniën van 

Oost Groningen. Sinds de start van zijn solo-

carrière in 2012 gaat het de jonge rapper voor 

de wind. Na het uitbrengen van zijn eerste 

demo ‘De Aftrap’ wordt hij door Kraantje Pap-

pie gevraagd om door Nederland en België te 

trekken. Dit jaar bracht de productieve rapper 

de ‘Zet Aan’ EP uit. Verwacht van Roberto ener-

gieke recht-toe-recht-aan rap met een gezonde 

dosis nuchterheid.
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Roos de Vries
LOODS | ZATERDAG 15:15

 

Ze is in Hongerige Wolf voor de kinder programmering maar is 

ook heel even kort te zien als singersongwriter. Laat je verrassen!

Singlefeestje
DANSSILO | VRIJDAG 22:45  

CIRCuSTENT | ZATERDAG | 16:45

Van Shaggy tot The Streets. Van Dj Jean tot  

Arctic Monkeys. Van classics tot de top 40 van 

deze week. De Singlefeestje dj’s hebben dui-

zenden cd-singles. Kies, overhandig en het 

wordt gedraaid. Dat is nog eens participerend 

feesten! Herinneringen ophalen terwijl je met 

je beste vrienden door duizenden singles bla-

dert en ook nog een stortvloed aan surprise dj’s 

en acts. Lachen. Gieren. Brullen. Zin in!

Swinder
SCHAPENVELD | ZATERDAG 19:45

Swinder is het Groningstalig geestes- dan wel 

zorgenkind van singer-song writer Bas Schröder. 

Zwalkend tussen melancholieke popliedjes en 

up-tempo folk-rock maakt hij sinds de nazomer 

van 2012 de Groninger kroegen onveilig, vaak 

begeleid door drummer, bassist en toetsenist. 

De single ‘Annemarie’ lijkt uit te groeien tot een 

bescheiden culthit, binnen maar juist ook buiten 

het dialectcircuit. Deze zomer zal het debuut-

album van Swinder verschijnen.

The Missing Sticks
SCHAPENVELD | ZONDAG | 20:15

 

Een knallende act die stevige dancemuziek 

combineert met live slagwerk. Dat zijn de 

The Missing Sticks. Hou je van Avicii, stevige 

house, techno klassiekers, swingende latin 

en pophitjes? Dan mag je dit simpelweg niet 

missen. Samen met DJ T-moTion hebben de 

vier jongens hun eigen remix gemaakt die 

nog meer dynamiek in de muziek brengt. En 

natuurlijk zijn alle tracks zijn lekker aangedikt 

met live slagwerk. 



32 33

White Cowbell Oklahoma
SCHAPENVELD | ZONDAG 21:15

Rauwe rock and roll inclusief cowboyhoed. De 

band White Cowbell Oklahoma komt all the 

way from Toronto, Canada en toert deze zomer 

door Europa. Na Zwarte Cross wordt Hongerige 

Wolf niet overgeslagen. Verwacht scheurende 

gitaren en een wervelend optreden, waar niet 

alleen gitaren worden ingezet om het publiek 

die echte Southern experience te geven...

Zeemonster
SCHAPENVELD | VRIJDAG 23:15

 

Zeemonster is een uit de hand gelopen project 

van en groepje reggae-jammende vrienden op 

een oud zeilschip. In de loop der jaren moest er 

steeds meer opgetreden en getoerd worden en 

is de band in een semi-akoestische Wadden-

reggaeband geëvolueerd. Je weet toch, uit de 

zee toch!

Trio Novelero
SKATERAMP | VRIJDAG 20:15 | ZATERDAG 14:15 & 17:15 & 22:00 | ZONDAG 14:30 & 16:30

 

Helena Perez (zang), Miryam la Lucha (dans), 

Olger Star (gitaar)

In 1585 kregen de Spanjaarden met de ‘Acte van 

Verlatinghe’ geen grip op het calvinistische  

Groningen. In 2013 wordt het Spaanse offensief 

via een andere boeg gegooid. Met het afwisselen 

van traditionele flamenco en vrolijke rumba’s zal 

Trio Novelero zelfs de meest nuchtere Noord-

oost-Groninger doen ontdooien. Ole! Moi!

Vincent Kenter
SCHAPENVELD | VRIJDAG 20:45

Na actief te zijn geweest als frontman in diverse 

Groningse bands, vond Vincent het tijd voor iets 

anders. Even geen elektrische gitaren, elektroni-

ca en computers meer. Geïnspireerd door bands 

als Fleet Foxes en Bon Iver begon hij met alleen 

een akoestische gitaar te werken aan zijn eerste 

nummers als singer-songwriter. De vijf num-

mers voor zijn debuut EP ‘In The Reeds’ schreef 

hij tijdens zijn reis door Zuid-Afrika.
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Moord, brand en andere 
vermakelijkheden
Bert Hadders en de Nozems
SKATERAMP | VRIJDAG 19:15  

CIRCuSTENT | VRIJDAG 21:30 | ZATERDAG 15:30  

LOODS | ZATERDAG 17:00 | ZONDAG 13:30

 

Aanbod genoeg op televisie, maar in mu-

ziek hoor je het nog maar weinig terug. Daar 

gaan Bert Hadders en de Nozems verandering 

in brengen. De randfiguren in hun Groningse 

liedjes zijn niet bekend van Opsporing Ge-

zocht, maar de oplettende luisteraar herkent 

onge twijfeld wat gruwelijkheden. Bekijk de 

voorstelling op een groot podium of in een  

kleine schuur op het festival.

Charo Durán
SKATERAMP | ZATERDAG 15:45 & 20:00 | ZONDAG 13:45 & 15:30 & 18:00

‘Como un Río - Als een rivier’ is een persoonlijk 

liedjesprogramma over het kind zijn van een 

Boliviaanse vader. Een vader die op zoek ging 

naar een beter leven en uiteindelijk belandde in 

Nederland. Door middel van Zuid-Amerikaanse 

liedjes, gezongen in het Spaans én Nederlands, 

neemt Charo Durán het publiek mee op een reis 

van Bolivia naar Nederland. 

OERKEST 
Tommie Freke en Ted van Leeuwen
FOTO BuITER | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | VOOR TIJDEN ZIE LOCATIE

 

Zet twee multi instrumentalisten/theatermakers 

met een berg muziek instrumenten bij elkaar en 

wat krijg je dan? Een OERKEST. Tommie en Ted 

gaan op zoek naar geluid, muziek, herrie, ruis, 

getetter, ritmiek, lyriek en ook… stilte. OERKEST 

is een reis door de geschiedenis van muziek 

vanaf de oerknal tot 2013 in 15 minuten. Er wordt 

gemusiceerd, gezongen en verbeeld samen met 

het publiek, op bijzondere instrumenten. 

Vaarland
Brechtje Kat en band
BOERDERIJ BOLHuIS | VRIJDAG 19:45 (DuuR 1 uuR) 

SLuISJE | ZATERDAG 11:30

 

Kleinkunst op de klanken van Fado & Soul

Wat doe je als je de melkboer mist? Waarom 

komen de buren zo dichtbij? Wat is dat eigenlijk, 

‘thuis’? Met ontwapenende openheid en een 

voortreffelijk gevoel voor komische situaties kijkt 

Brechtje Kat terug op haar jeugd. Geboren tussen 

de koeien trekt zij uit om de wijde wereld te 

ontdekken. Daar krijgt ze met tegenovergestelde 

emoties te maken: terugverlangen naar een 

veilige thuishaven versus een hang naar avontuur. 
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Ogenblikje
Maike Koolhaas en Lotte Kraaijeveld
EGYPTISCHE DIJK | VRIJDAG VANAF 19.00 | ZATERDAG VANAF 14.OO  

ZONDAG VANAF 12:00 | DOORLOPEND

Beauty is in the eye of the beholder. Ben je 

naast het festivalgedruis toe aan een momentje 

voor jezelf? Kom op Festival Hongerige Wolf 

naar de Egyptische dijk voor een kijkje naar 

datgene wat je dagelijks ziet, maar waarvan je 

soms de schoonheid vergeet. Verzorgd door 

een dramatherapeut en een theaterdocent in 

opleiding.

Uitgespeeld 
De Wolven
CIRCuSTENT | VRIJDAG 20:15 | ZONDAG 16:45 

BOEDERIJ BOLHuIS | ZATERDAG 12:45 & 15:45 & 17:15 | ZONDAG 18:15 

LOODS | ZONDAG 14:15

In ‘uitgespeeld’ proberen drie oud-klasgenoten 

van de toneelschool ieder hun weg te vinden. 

Ze werken hard, maar het opbouwen van een 

carrière gaat niet makkelijk. ‘Toevallig’ komen 

ze elkaar na jaren tegen op Festival Hongerige 

Wolf. Alhoewel, toevallig... Hoe ver ga je voor 

succes en is er nog wel een weg terug?

Theater
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MOEI & THEE Poolse Vis
THEE 
CIRCuSTENT | VRIJDAG 19:30 

LOODS | VRIJDAG 21:00
 

 
 
MOEI  

BOERDERIJ BOLHuIS | ZATERDAG 13:30 & 16:30 & 18:45 

LOODS | ZATERDAG 20:00 

“Poolse Vis maakt absurd, vaak hilarisch locatietheater waarbij 

op confronterende manier de kleine kantjes van mensen worden 

uitvergroot. Poolse Vis gaat altijd op een originele manier om met 

de locaties en ze maken van ogenschijnlijk doodgewone dingen 

‘steracteurs’ in hun voorstellingen.” Tijdens Festival Hongerige 

Wolf kun je maar liefst twee voorstellingen van Eveline Agema en 

Inge Voskamp bekijken: MOEI en THEE.

39

Bischoff/Van den Berg
Landbouwmeester
BOERDERIJ BOLHuIS | ZONDAG 13.00 & 15.00

Sicco Mansholt is de ‘Landbouwmeester’. Een 

voormalig boer en Europees commissaris van 

landbouw. Een Groninger en wereldburger. Vlak 

voor hij met pensioen gaat raakt hij in crisis, 

zowel privé als politiek. De modernisering van 

het platteland, door hem gestimuleerd, heeft 

geleid tot grote schade aan het milieu en tot  

gigantische overschotten. Sicco keert zich  

tegen zijn eigen beleid en wordt profeet van de 

nulgroei.

TRiL
ERGENS IN HONGERIGE WOLF | VRIJDAG

TRiL vindt het allemaal maar niks. Of beter: 

het trio vindt zichzelf niks. Dat is ook niet zo 

vreemd, want schoonzwemmen, opera’s zin-

gen en de clown uithangen, is toch niet zo 

eenvoudig. Nee, het is niks en het wordt nooit 

wat met die drie. En dat mag iedereen weten.
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Te absurd voor woorden  

LOODS | VRIJDAG 19:30 | BERNHARD CHRISTIANSEN EN WORDBITES 

 
Voorleesontbijt  

FLEuR DE LYS | ZATERDAG 10:45 | OBE ALKEMA & PAuLINE SPARREBOOM 

ZONDAG 11:30 | LEONIE VERAAR & WORDBITES 

 
Dichters op de Dijk  
DICHTERSDIJK (BIJ SLECHT WEER DE PARTYTENT VAN RIJNA EN HINK) 

ZATERDAG 15:00 | OBE ALKEMA & PAuLINE SPARREBOOM EN BERNHARD 

CHRISTIANSEN | ZONDAG 15:00 | OBE ALKEMA & PAuLINE  

SPARREBOOM EN LEONIE VERAAR 

 
Proatjeboxems  

LOODS | ZATERDAG 19:00 | LuPKO ELLEN, BILL MENSEMA & KASPER PETERS  

 
Varenka en de oorlog  

LOODS | ZONDAG 19:00 | BERNHARD CHRISTIANSEN 

“ 
Alleen of samen.  

Vroeg in de ochtend  
of later op de dag.
Op de Dichtersdijk  
of in een schuur. 

Literatuur  
laat zich horen op 

Festival Hongerige Wolf.

 ”
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Kasper Peters
LOODS | ZATERDAG 19:00

 

Kasper Peters is een bezige bij. Naast dichter is  

hij ook prozaschrijver, dramaturg en toneel-

speler. Zo werkte Peters mee aan de projecten 

‘Different Trains’ en ‘De vloeibare woordenwinkel’. 

Zijn poëziedebuut Hellevaartsdagen kwam in 

2004 uit, en werd een paar jaar later opgevolgd 

door Kanaalkoorts. Dit jaar bracht hij zijn derde 

solo bundel uit: Kelder.

Leonie Vervaar
FLEuR DE LYS | ZONDAG 11:30 

DICHTERSDIJK | ZONDAG 15:00

 

Leonie Vervaar is dichter en freelance tekst-

schrijver. Ze studeert aan de Schrijversvakschool 

in Groningen en heeft een Master in de Moderne 

Letterkunde & Filosofie. Daarnaast heeft ze een 

obsessie voor experimenteel koken. Tijdens het 

festival vind je haar dichtend op de Dijk.

Bernard Christiansen
LOODS | VRIJDAG 19:30 | ZONDAG 19:00 

DICHTERSDIJK | ZATERDAG 15:00

 

Christiansen heeft zich tot doel gesteld om ‘al  

te vrolijke mensen in de triestheid en al te  

trieste mensen in de lichtheid van het bestaan 

in te wijden’. Deze schrijver, dichter en theater-

maker won in 2007 het NK Poetry-slam. In 2011 

verscheen zijn debuutbundel ‘Nu daarentegen’. 

Bill Mensema
LOODS | ZATERDAG 19:00

 

Hij begon als striptekenaar. Maar inmiddels is 

Bill Mensema misschien wel een van de meest 

productieve romanschrijvers van Groningen. 

Aan het lijstje van Doem Dada, Fietsen met  

Bob Dylan en Captain Liefie, kan sinds juni zijn 

verzameling persoonlijke muziekverhalen  

toegevoegd worden: Rock 7.
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Lupko Ellen
LOODS | ZATERDAG 19:00

 

Lupko Ellen (nee, zijn naam is geen pseudo-

niem) woont in het Noord-Groningse dorp 

Warffum. Met de literaire thriller Moddergraf de-

buteert Ellen op overtuigende wijze, getuige de 

reacties. De recensies op Wraaktocht waren zo 

mogelijk nog enthousiaster. Herenboer werd in 

het Dagblad van het Noorden omschreven als 

‘een subliem slot van de trilogie... de vijf sterren 

meer dan waard’. Ook zo benieuwd naar deel 

vier; Nachtengel?

Obe Alkema
FLEuR DE LYS | ZATERDAG 10:45 

DICHTERSDIJK | ZATERDAG 15:00 

DICHTERSDIJK | ZONDAG 15:00

 

Dit jonkie dicht pas een jaar maar heeft zeker 

niet stilgezeten. Zo schrijft hij recensies voor 

onder andere Friesch Dagblad, De Leesfabriek 

en Literair Nederland. Ook heeft hij al twee 

overwinningen van gedichtenwedstrijden op 

zijn naam staan. Benieuwd? Breng dan vooral 

de Dijk een bezoekje. Daar zal Akema namelijk 

tijdens het festival dichten

Pauline Sparreboom
FLEuR DE LYS | ZATERDAG 10:45 

DICHTERSDIJK | ZATERDAG 15:00 

DICHTERSDIJK | ZONDAG 15:00

 

Pauline Sparreboom groeide op in Luttelgeest, 

waar ze veel tijd had om te lezen en verhaal-

tjes te schrijven. Ze is onlangs verkozen tot 

huisdichter van de Rijkuiniversiteit Groningen 

voor het studiejaar 2012/2013. Iedere maand 

verschijnt er een gedicht van haar in de univer-

siteitskrant, en deze gedichten zullen aan het 

eind van het studiejaar in een bundel uitge-

bracht worden. Tijdens Festival Hongerige Wolf 

is ze een van de dichters op de dijk.

Wordbites
LOODS | VRIJDAG 19:30  

FLEuR DE LYS | ZONDAG 11:30

‘Dwars gedacht maar recht gebracht.’  

Wordbites is een nieuwe vorm van performance 

op het snijvlak van comedy en poetry. Met eigen 

teksten over herinneringen, het leven en de  

waterstanden bij Lobith. Dwars gedacht maar 

recht gebracht. Associatief, talig en verhalend. 

Hybride, subtiel en her en der verstild. Kortom: 

een tekstuele speeltuin om lekker in rond te 

dwalen en bovenop de glijbaan het bos te zien. 
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Beeldende 
kunst & 

fotografie
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Interpretator Jos Volkers
BOERDERIJ BOLHuIS | VRIJDAG 19:00 & 21:00 | ZATERDAG 12:00 & 15:00 & 

18:00 & 21:00 | ZONDAG 12:00 & 14:15 & 16:15 & 19:00

Jos Volkers is muzikant, kunstenaar en instru-

mentenbouwer ineen. Sinds een aantal jaar 

experimenteert hij met geluid als beeld. Zijn 

meest spectaculaire werk toont hij dit jaar op 

Hongerige Wolf. Speciaal voor het festival laat 

hij zijn ‘Interpretator’ weer tot leven komen. 

Deze indrukwekkende kinetische installatie, 

waarin geluid en beeld elkaar ontmoeten, vertolkt 

een muzikale compositie. Dit moét je zien.

Birds 
Martijn Mossing Holsteijn
DRASSIGE VELDJE | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG |DOORLOPEND

 

Martijn ziet het Groningse vlakke land als de  

ultieme plek om zijn werk ‘Birds’ te plaatsen. 

Zijn ruimtelijke installatie van wel honderd 

vogelhuisjes houdt het midden tussen een 

vriendelijke rustplek voor vogels en een som-

ber vogelkerkhof. Hij nodigt je uit om de plek te 

benutten om ook iets van jezelf los te laten, en 

daarmee iets aan het kunstwerk toe te voegen. 

Bij de ingang van het drassige veldje staan laarzen.

Hongerige Wolf in beeld
Leerlingen van Dollard College
BuSHOKJE (STARTPuNT) | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

In mei was Hongerige Wolf onderdeel van een 

excursie door Groningen voor de leerlingen van 

de Internationale Schakelklassen (ISK) van het 

Dollard College uit Scheemda. De kinderen uit 

die klassen wonen nog niet lang in Nederland.  

Ze hebben Hongerige Wolf gefotografeerd en 

daarna een collage gemaakt. Bewonder het  

nieuwe beeld van het dorp door de route te vol-

gen! Startpunt in het bushokje.

Wie beweegt niet?
GERRY MELLEMA JAN VOGEL | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

In de bizarre en tegelijkertijd vertederende 

installaties van Gerry Mellema staat de micro-

wereld centraal. Haar vervreemdende beelden 

zijn menselijk en dierlijk tegelijk. Speciaal voor 

Hongerige Wolf installeert zij haar kunstwerk 

‘Wie beweegt niet?’ bij Jan Vogel thuis.
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Brandend Hart 
Ilse Donker
THEETuIN HAR & MAR | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

Geef je aandacht aan het metalen hart van Ilse, 

dan zal het jou warmte geven. Ilse maakte het 

hart van metaal. Ze studeert aan de kunstaca-

demie Minerva in Groningen. Voel de warmte 

van Ilse’s hart op Festival Hongerige Wolf. Om 

af te koelen kun je een heerlijk zelfgemaakt 

glaasje vlierenbessensap kopen bij Marieke’s 

theetuin.

Kees van de Veen
FLEuR DE LYS | ZATERDAG EN ZONDAG 10:00 TOT 12:00 

 

In 2012 was hij op Festival Hongerige Wolf om 

een fotoserie te maken. Begin 2013 won hij de 

prijs de Zilveren Camera voor die fantastische 

serie! Drie van die foto’s zijn dit jaar op het fes-

tival te zien. Wil je alle foto’s zien? Dat kan in de 

Blauwestad Bazaar tot 9 september. Een aanra-

der want er is daar veel meer moois te zien! De 

bazaar is geopend van woensdag t/m zondag 

van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis. Zie 

www.blauwestad.nl

Rie Honhof
ATELIER RIE | ZATERDAG & ZONDAG | DOORLOPEND

Rie Honhof maakt kunst aan de rand van Neder-

land. Ze werkt en woont in een prachtig huis in 

Hongerige Wolf. “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.

Kluit
Sanne van de Goor
DICHTERSDIJK | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

Sanne van de Goor is geïnteresseerd in sociale 

processen. Voor Festival Hongerige Wolf bedacht 

zij ‘Kluit’. Maak onderdeel uit van het ontstaan-

sproces door samen met vrienden, familie, 

buurtbewoners of onbekenden een deel van het 

kunstwerk te weven. Het uiteindelijke werk voegt 

niet alleen iets toe aan het landschap, maar 

weerspiegelt ook in één oogopslag de sociale 

verhoudingen tussen mensen op het festival. 
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Menno van der Meer/ 
Studio Kazerne
BOERDERIJ BOLHuIS | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

Schoonheid en esthetiek, gevangen in lelijk-

heid: fotograaf Menno van der Meer biedt een 

ver frissend nieuwe blik op architectuur. Beel-

den van stedelijke en industriële architectuur 

vormen een prikkelend contrast met de lande-

lijke van Hongerige Wolf. Menno’s werk werd 

o.a. tentoongesteld in het Van Abbemuseum. 

Luciënne Venner  
& Kim de Weijer
LOODS | ZONDAG | 15:30 & 16:45

 

Het tussen levend en dood in zitten. Een trans-

formatie die letterlijk zichtbaar is zonder dat je 

het meteen door hebt. Het hele gebeuren zit 

onder de huid. Het gaat er niet meer om of het 

echt is of niet, het gaat om het ‘zijn’. Perfor-

mance Art Duo Luciënne Venner&Kim de Weijer 

ondergaan een nieuwe staat van zijn.

Kinder 
pro

gram
ma
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Dansende wolven  
& hun welpjes 
Roos de Vries
KINDERVELD | ZATERDAG 17:00 | LEEFTIJD: 2 TOT 6 JAAR.

 

Laat je meenemen samen met je kind, op een 

avontuurlijke reis van het lichaam. Bewegingen 

zijn als een geïntegreerd geheel te ervaren, bij 

Roos. Groeien als een bloemetje, staan als een 

boom, rollen in het gras, laat je gaan in het  

(natuurlijke) lichamelijke contact. Ouder en kind 

worden beiden uitgenodigd volledig zichzelf te 

zijn en dat in beweging te uiten.  

Doodle3D
SCHAPENVELD/MARKT | ZATERDAG & ZONDAG 14:00 TOT 15:30

 

Doodle3D is een heel simpel teken-

programmaatje waarmee je jouw unieke 

tekening direct tot leven kunt laten komen met 

een 3D printer zonder dat je daarvoor verstand 

van ingewikkelde 3D programma’s nodig hebt. 

Maak een print van je eigen tekening!

Hongerige Wolvenwelpjes:
Kunst voor de welpjes! 

Tijdens Festival Hongerige Wolf 2013 is er van al-

les te doen en te zien voor kinderen; de welpen 

zogezegd. Schilderen aan een reuzen kunstwerk, 

maak je eigen wolvenshirt, vroeg ontbijten bij 

het kinderatelier, daarna wakker worden met je 

ouders met yoga, met de trekker naar de  

boerderij en nog veel meer. Je leest het hier in 

het boekje.

Bezoek aan de boerderij:
Fleur de Lys of boer Willem
FLEuR DE LYS | ZATERDAG 15:00  

BOER WILLEM | ZONDAG 15:30  

VERTREK MET DE TREKKER VANAF HET KINDERVELD 

Ben jij eigenlijk ooit wel eens op een boerderij 

geweest? Zo niet, grijp je kans en spring op de 

trekker voor een bezoek aan een grote boer-

derij. Of zelfs twee! Bij Fleur de Lys hebben ze 

schapen en kippen bij Boer Willem koeien.
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Kaboutertjes, verenigt u!
Hanneke Lanslots
KINDERVELD | ZATERDAG 13:00 TOT 14:30

Steeds vaker worden er in Hongerige Wolf  

kabouters gesignaleerd. Er gaan geruchten dat 

deze allerkleinste bewoners van het dorp ook 

naar het festival willen komen. Maar kan dat 

wel? En waar moeten zij dan slapen?  

Maak tijdens de workshop een kabouterhuis  

en samen bouwen we van al deze huisjes een 

heus kabouterdorp.

Kinderatelier 
Waan je een wolf bij Stans!
STANS NuMMER 1 | ZATERDAG & ZONDAG | 08:00 TOT 10:30 

VERTREK VANAF CAMPING SIKKEL OM 08:00 uuR MET DE TREKKER!

 

Stans woont op nummer 1 in Hongerige Wolf. 

Op zaterdag- en zondagochtend kun je bij Stans 

ontbijten met kwarteleitjes van Jan Vogel en 

tegelijkertijd je eigen wolvenmasker maken. 

Er gaat ook een vrijwilliger mee dus je ouders 

kunnen lekker blijven slapen…

Eitje!
LOODS | VRIJDAG 18:45 | ZATERDAG 17:45 

Een voorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar. 

Over vriendschap, grote talenten en kleine 

vondsten. Over Igor. Hij houdt van meisjes 

plagen, snurken en bomen omhakken. En over 

Lev. Hij houdt van schaken, hutten bouwen en 

zijn oma helpen met koken, maar nu, nu is het 

oorlog en schaken heeft hij dat al maanden niet 

meer gedaan.

Door Heyne (regie en concept), Frédérique Hofman (tekst), 

Juliette Mout (vormgeving), Max Clement, Tom Dello, Yami de 

Moel, Celine van de Sande (spel)

Groetjes uit Hongerige Wolf
Eline Stalman
KINDERVELD | ZONDAG 12:00 TOT 13:30

 

Wat is er allemaal te zien op het festival en wat 

heb je beleefd? Hiervan drukken we kaarten 

in een kleine oplage, zodat je er meerdere van 

kunt versturen. Vergeet je adressenboekje niet! 

Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen 

kan meedoen.
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De KinderJuf
Workshop Ouder-kindyoga
KINDERVELD | ZATERDAG EN ZONDAG | 11:00

 

Wanneer de dag weer begint, jij ontwaakt en 

zachtjes het festival tot leven komt, ontvangt De 

KinderYogaJuf ouders en kinderen op de mat 

voor een workshop ouder-kindyoga om met el-

kaar onszelf wakker te schudden, de zon te  

begroeten, het yogaspel te ontdekken en lekker 

weg te dromen bij muziek of in een fantasie-

verhaal! Zonnegroet, De KinderYogaJuf!

 

Klankverhaal (2-6 jaar)
Roos de Vries
KINDERVELD | ZONDAG 13:30 & 18:00

 

Kom samen met je kleuter of peuter de zintui-

gen verwennen in een kleur en klankbad. Vol 

zachte scherpe tonen, onverwachte bewegin-

gen en plezier met de kinderen en de grote 

mensen (het publiek). Laat je meenemen op een 

intieme reis waar je in je stoutste dromen niet 

aan had durven denken. Echt en puur, open als 

een kind, laat Roos haar ziel horen en zien.

Liedjesworkshop (6-10 jaar) 
Karen Langendonk
LOODS | ZATERDAG | 16:15

 

Wat is er leuker dan? Zingen! En waar kun je 

dat nou beter doen dan in Hongerige Wolf? Met 

zangeres Karen studeren jullie gekke, vrolijke en 

misschien wel spannende liedjes in. Nog niet 

verklappen aan jullie papa’s en mama’s: de aller-

mooiste voeren we uit op zondag uit tijdens het 

Ontbijtconcert, begeleid door live strijkkwartet.

Timmerdorp!
KINDERVELD | ZONDAG 16:00 TOT 17:00

Kom op zondagmiddag naar het timmerdorp en 

timmer je suf; bouw wolven, vliegtuigen,  

totempalen en nog veel meer van hout en  

allerlei andere materialen. Timmer tot de zon 

zakt in de velden.
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Welpjesdisco!
BuuRTHuIS | ZATERDAG 19:00

Of welpen kunnen dansen? Ik denk het wel! 

Op zaterdagavond is er om 19.00 uur een disco 

voor de kleintjes bij het buurthuis met een heu-

se DJ. Pootjes van de grond en dansen maar!

Wolf in schaapskleren
Eine Stalman
KINDERVELD | VRIJDAG 17:30 TOT 19:00

 

Kom T-shirts ontwerpen en bedrukken! Op 

witte T-shirts staat de wolf in zwarte lijnen 

getekend. Hoe ga jij je wolf vermommen? Er 

wordt gewerkt met echte textielinkt, sjablonen 

en mooie stoffen. Een beeldend kunstenaar en 

docent helpt je erbij.

Sensaties
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Dollard Radio

Het hele weekend zendt Dollard Radio live uit 

vanaf Festival Hongerige Wolf! Vijf programma’s 

vol interviews en reportages. De bus en de cara-

van van het lokale radiostation staan het hele 

weekend op het Schapenveld. Meeluisteren kan 

op 105.8 FM.

Ochtendshow
SCHAPENVELD | ZATERDAG EN ZONDAG | 12:00

 

Rock it Radio is het alternatieve radioprogramma op Dollard  

radio van Basz de Jonge en Richte Westerman. Hun zomertour 

stop took op Festival Hongerige Wolf. Speciaal voor het festival 

staan deze dj’s vroeg op om hun ochtendschow te presenteren: 

de-grote-maar-toch-niet-zo-grote-ben-ik-geschikt-voor-een 

festival-show. Neem je Bingokaart mee!

Bingokaart

Tussen vallen en vliegen
David Middendorp
KIPPENSCHuuR | VRIJDAG 19:45 & 21:15  

ZATERDAG 15:15 & 16:45 & 19:15 & 20:45 | ZONDAG 16:00 & 19:00 & 20:45

Welk gevoel roept vliegen bij jou op? Vrijheid, 

of juist de angst om te vallen? Videokunstenaar 

en choreograaf David Middendorp balanceert 

in zijn videoinstallatie tussen deze uitersten. 

Hij omschrijft vallen als ‘kortstondige ultieme 

vrijheid’. Vlieg mee boven Hongerige Wolf, be-

geleid door live muziek.

Mental Images
AMBONEZENBOSJE | VRIJDAG 21:00 

ZATERDAG 12:30 & 14:00 & 17:15 & 22:00 | ZONDAG 12:30 & 14:00 & 19:45

 

Een filmisch concert van drie composities uit-

gevoerd door virtuele muzikanten in surround. 

Ervaar klassieke muziek vanuit een andere in-

valshoek. Met quotes, samples en inspiratie van 

Xenakis, Bartok, Scheaffer, Ligeti, Hindemith, 

Bach en de Fieldrecorder hebben André Douw 

en Olger Star getracht klassiek werk te vertalen 

naar de huidige tijdsgeest.

André Douw, Olger Star (compositie en concept), Jos van den 

Heuvel (trombone) Morris Kliphuis (hoorn) Rani Kumar, Benja-

min Konrad (altviool). 
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Kwelderwandeling
ZEEDIJK | ZONDAG 13:30

Achter de zeedijk bij het Ambonezenbosje lig-

gen kwelders. Een natuurgebied waar soms 

groeien grazen. Het zijn begroeide zoute of 

brakke gebieden. De Dollard (een zeearm van 

de Waddenzee) zet het gebied geregeld onder 

water. Daardoor leven er unieke planten en  

dieren. Welke? Ga mee met de gids!

Fleur de Lys
ZATERDAG & ZONDAG | 10:00 TOT 12:30 | ONTBIJT EN MEER!  

ZATERDAG | 15:00 | VERTREK MET TREKKER VANAF KINDERVELD | VOOR KINDEREN

Astrid en Raoul Nap wonen in de polder bij 

Hongerige Wolf (net naast de Danssilo) op een 

boerderij. Ze hebben een wijngaard en fruit-

bomen en maken op ambachtelijke manier 

allemaal biologische producten als wijn, jam, 

likeur en nog veel meer lekkers. Ook hebben ze 

een fokkerij voor zwartblesschapen. En kippen. 

Nou ja, genoeg reden om hier lekker te gaan 

ontbijten elke morgen en kijkje te nemen. 

Boer Willem & de Molen
ZONDAG VANAF 12 uuR | SPECIAAL VOOR KINDEREN: 15:30 VERTREK VANAF 

KINDERVELD MET TREKKERS

 

Boer Willem woont in Ganzedijk, een dorpje 

naast Hongerige Wolf. Hij verzorgt dagelijks zijn 

koeien op de boerderij naast een molen, samen 

met zijn ouders. Tijdens het festival geeft hij een 

rondleiding op de boerderij en de naastgele-

gen molen is ook open. Er is genoeg om naar te 

kieken, want Willem heeft een mooie verzameling 

voertuigen zoals een crossmotor en een trekker. 

Ben jij een vrouw die een boer zoekt? Dan moet 

je zeker een kopje koffie gaan drinken. Deze 

stoere boer zoekt namelijk ook een vrouw ;).

De sultan en de koning 
Modern sprookje - Albert de Ridder
RIDDERHOEK | ZATERDAG & ZONDAG | VANAF 13:00 VOOR TIJDEN ZIE LOCATIE

 

Dorpsbewoner Albert de Ridder staat bekend 

als de man met de meeste woorden van Hon-

gerige Wolf. Tijdens het festival vertelt hij over 

een  

wereldverbeteraar die in een onbekend land 

terecht komt waar de woorden ‘probleem’ en 

‘oplossing’ niet bestaan. Zijn pogingen om de 

mensen te helpen door hun taal te verrijken 

met deze woorden, veroorzaken misverstanden 

en spraakverwarring.
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Coco’s Popshow
OVERAL EN NERGENS | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

 

Ze heeft een bingorad, dobbelsteen, ukelele, 

mp3-speler en vragenkaarten. Met haar hoed 

en dienblad loopt Coco op het festival rond om 

spelletjes te spelen met iedereen die wil. Coco’s 

Mobile Popshow is een popquiz speciaal  

gemaakt voor festivals. Twee teams of perso-

nen gaan de strijd aan onder leiding van Coco. 

Aan het eind van de show weet je: Wie is de 

grootste muziekliefhebber?

 

Dikkie’s Stroperij
VRIJDAG | 19:00 TOT 20:00 | DOORLOPEND ZATERDAG | 13:00 TOT 15:00 | 

16:00 TOT 17:30 | 18:30 TOT 20:00 | DOORLOPEND

Hoe vang je een haas, konijn of mol? En hoe een 

paling of een garnaal? Al deze dieren  

komen voor in de buurt van Hongerige Wolf  

en Dikkie Zwik heeft ze allemaal wel eens gevan-

gen. Van zijn vader leerde hij klemmen zetten en 

netten boeten. Bij Dikkie in de schuur kun je al 

zijn klemmen en netten bekijken. En hij kan je de 

Groningse kneepjes van het vak leren.

Koffie Leute
FLEuR DE LYS | ZATERDAG & ZONDAG | 10:00 TOT 12:00

Koffie Leute neemt samen met jou de tijd voor 

een lekkere kop Slow Coffee. Zonder inge-

wikkelde apparatuur, maar ouderwets met de 

filter en ondertussen steek je er ook nog wat 

van op. Ze delen graag hun enthousiasme voor 

het brouwsel met jou. Dit doen ze door samen  

koffie te zetten, koffie te proeven en natuurlijk er 

lekker over te Leute. Afgestemd op ieders  

persoonlijke smaak. 

Martine de Masseuse
SCHAPENVELD | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

Heb je tussen de bedrijven behoefte aan een 

flinke oppepper? Net zoals vorig jaar vind je 

Martine de Masseuse op het Schapenveld. Ze 

staat klaar met haar stoel om een fijne massage 

te geven op je rug, schouders, armen, handen, 

nek en hoofd. Zelfs benen komen aan bod als je 

dat wilt. Bij Martine ben je in goede handen!
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Yoga - Yogi Company
CAMPING HAMER | ZATERDAG & ZONDAG 09:00  

THEETuIN HAR & MAR | ZATERDAG & ZONDAG 16:00

Een festival kan behoorlijk inspannend zijn. 

Daarom verzorgt Peter Wierenga kundalini yoga 

bij de camping. Dynamische lichaamsoefenin-

gen worden gecombineerd met verschillende 

ademtechnieken en creatieve meditaties. Je voelt 

je meteen vitaler, meer flexibel, alerter en meer in 

balans met lichaam en geest. Je hoeft er absoluut 

niet lenig voor te zijn en ook geen ervaring te heb-

ben, dus schroom niet om een lesje te volgen.

Boekenwinkel Rikus en Ineke
RIKuS EN INEKE | ZATERDAG EN ZONDAG | DOORLOPEND 

Rikus en Ineke zijn al dertien jaar samen en 

gelukkig. Sinds twee jaar runnen ze tijdens 

het festival samen een tweedehands boeken-

winkeltje vanuit hun garage in Hongerige Wolf. 

Ineke leest het hele jaar hard door om weer ge-

noeg boeken te hebben om te verkopen.  

Ook buren helpen haar daarbij. Gegarandeerd 

vind je hier een boek gelezen door een Honge-

rige Wolf voor een spotprijs!

Houtkunstenaars  
uit Zaandam
SCHAPENVELD | ZONDAG 22:00

Vorig jaar bouwden ze de Brandende Wolf. 

Dit jaar zijn ze terug! Ze bouwen een samen-

bindende sculptuur van hout op het meest 

centrale plekje van het festival, midden op het 

Schapenveld. Zondagavond om 22 uur volgt er 

een verrassingsact, je weet hoe het eindigt...
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Annemanvanvene
 SCHAPENVELD/MARKT | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND 

Annemanvanvene is van de partij met haar  

bakfietskraam en mobiele naaiatelier. Anne 

maakt op bestelling een nieuwe mooie creatie 

van jouw oude stofje. Dus lever je lievelingslap-

je of borduursel van je oma in. Bijna alles kan!

Blind Boxed Art
SCHAPENVELD/MARKT | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

Kunst is voor iedereen en maakt de wereld een 

beetje mooier. Maar wat voor kunst kies je? No 

worries! Blind Boxed Art verleidt jou om blind 

een uniek, handgemaakt en betaalbaar kunst-

werk te kopen. De Blind Boxed Art Experience 

laat je kennismaken met geluksmomentjes,  

verbazing en nog veel meer leuke situaties. 

Neem plaats en laat je verrassen!

Stichting WOW
SCHAPENVELD/MARKT | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

 
Hoeveel is jouw eigen ontwikkeling je waard? 

Laat jij je vrienden weten waar je bent? Wij  

vinden je persoonlijk heel mooi! Ontwikkel je-

zelf en je vrienden. En weet waar je voor staat.

Waar hOngerig Wolft… We zien je graag bij 

WOW voor een persoonlijke, structurele, trans-

parante ontwikkeling.

Will en Arie
SCHAPENVELD/MARKT | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | DOORLOPEND

 

Hongerige Wolven Will en Arie staan op de 

markt op het Schapenveld met hun kraam.  

Ze zijn hard aan het werk voor hun activiteiten 

in Nicaragua en halen geld op voor de stichting 

Los amigos de las familias especiales.  

Een stichting die gezinnen ondersteunt met een 

kind met een beperking.
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Cinema Lupa
VOGELVELD | VRIJDAG 19 & 20 & 21 & 22 | ZATERDAG 12:00 & 14:00 & 16:00 & 

18:00 & 20:00 & 22:00 | ZONDAG 12:00 & 14:00 & 16:00 & 18:00 & 20:00

 

Festival Hongerige Wolf trakteert je deze editie 

voor het eerst op Cinema Lupa. We hebben bos 

en land afgereisd om jong vlees te vinden waar 

je van zult smullen. 

Het programma is onderverdeeld in 6 Lupa Packs, blokken met een 

duur van ongeveer 40 minuten. Elk Lupa Pack heeft een eigen thema. 

Zo kun je kiezen om een wereldpremiere bij te wonen of om meer 

te leren over de geschiedenis van het ‘Ambonezenbosje’. Ook heb-

ben we een selectie gemaakt van recente afstudeerfilms van de 

Nederlandse Film en TV Academie, de Gerrit Rietveldacademie en 

van onafhankelijke filmmakers. Elke ‘Lupa Pack’ wordt een aantal 

keren vertoond tijdens het weekend. Zie het blokkenschema.

Lupa Luna
AMBONEZENBOSJE | VRIJDAGNACHT 02:30 | ZATERDAGNACHT 02:30 

Voor de nachtwolven onder ons hebben we een 

speciaal nachtprogramma Lupa Luna, middenin 

het grote donkere Ambonezenbosje. Voor wie 

durft… Check de informatieborden voor het hele 

filmprogramma.

Film



Praktische informatie
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’s 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 telefoon 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 of bussen. 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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•  Auto’s die toch op het terrein rijden, zijn van bewoners of 

hulpdiensten en hebben een ontheffing. Zorg dat deze auto’s 

doorgang krijgen.

•  Let op de bewegwijzering en op de borden, alle routes zijn  

duidelijk aangegeven.

•  Zet je telefoon uit tijdens voorstellingen.

•  Niet alle mobiele telefoonnetwerken hebben bereik in Hongerige 

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 gecontroleerd.

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

toestemming van de artiesten of de festivalorganisatie is niet 

toegestaan. 

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

op ’t Schapenveld. 

•  Kom op tijd bij de voorstellingen.

•  Houd je aan de aanwijzingen van de vrijwilligers.

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 festivalcampings staan 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.

•  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 campings 

en voor het dorp aan de kant van Ganzedijk is parkeergelegenheid). 
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Colofon
Bestuur Stichting Hongerige Wolf Ankje Berkhof, Rikus Brader, 

Florien Rolfes

Directeur Ruth Weites

Productieleider Jort Schuringa 

Productieassistent Mariejanne van Dijk

Hoofd techniek Menno Wolthuis

Vrijwilligers Samantha van der Sluis (coördinator), Ilse Klarenbeek

Hoofd horeca Ivo Fontijn 

Office Anne Buiter, Mariejanne van Dijk

Fondsenwerving Anne Buiter (coördinator), Casper Donkers

Hoofd financiën en kaartverkoop Reinier Bijman

Office & financiën tijdens FHW Pascal Nieuwland (coördinator), 

Koos Kobes 

Hoofd kassa tijdens FHW Leoni Kolkena

Coördinatie campings Mark Rothuizen, Bart Beukers, Haico Mol

Controller Didy Cuppen, Administratiekantoor EMC

Communicatie en PR Marnix Stolker, Leoni Kolkena, Marnix 

Stolker, Jantine Jongebloed, Reinier Bijman, Femke Starrenburg

Grafisch ontwerp Martine van der Wal, hollandse meesters, 

Stephanie Limpens

Redactie website en programmaboekje Minne van Veen 

Webbouw Martin Buytendijk

Muziekprogrammering Jelte Heringa, Olger Star, Merel Jonker, Sjoerd 

Nijland (muziekprogrammering (POPgroningen)), Casper Donkers, 

Joost van Liere, Lucas Dols, Mirte de Kok

Theaterprogrammering Mariejanne van Dijk, Karin, …

Beeldende kunstprogrammering Judith de Bruijn, Madelon van Schie

Filmprogrammering Anne Buiter, Olger Star

Kinderprogrammering Ankje Berkhof, Hanneke Lanslots

Literatuurprogrammering Roel van Diepen

Adviesraad Joop Mulder, Leon Ramakers, Xandra Groenewold, 

Peter Fousert, Marianne Truijens, Fieke Gosselaar, Kasper Peters, 

Bram Weites, Marco Heijne, Heleen Lansu

Met dank aan
Festival Hongerige Wolf had niet kunnen bestaan zonder de 

hulp van heel veel lieve mensen. Alle mensen uit het colofon 

bijvoorbeeld! Speciale dank gaat uit naar alle bewoners van 

Hongerige Wolf en Ganzedijk, Sanne den Adel en alle vrijwilligers 

die bij het festival betrokken zijn. Harry & Marieke voor het 

faciliteren van een festivalkantoor het hele jaar door. Olger Star, 

zonder jou was het dit jaar niet gelukt. Julan, voor het geven 

van bestaansrecht aan het festival (en Jort en Marion natuurlijk). 

Hemmo Bolhuis, Raoul Nap & Henk Renken voor het beschikbaar 

stellen van hun land en boerderijen. De gemeente Oldambt, 

Thea & Dirk, en alle sponsoren en subsidiënten. De jury van de 

Tine Clevering-Meijerprijs. Buurthuis Ganzedijk & Hongerige 

Wolf. Het Waterschap Hunze en Aa’s. Menno Wolthuis, voor al 

je ideeën en enorme betrokkenheid. Ben Aanhangwagens & 

Siep! De Programmaraad en Adviesraad. Martine voor de mooie 

vormgeving. 
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Alle vrienden, familie, collega’s, vrijwilligers, bewoners die ik nu 

niet bij naam kan noemen maar jullie weten wie jullie zijn.  

Zonder jullie geen Festival Hongerige Wolf! Alle spontane poster- 

en flyerplakkers en andere reclamemakers! Alle artiesten bedankt 

voor de mooie dingen die jullie maken! En iedereen die van  

Festival Hongerige Wolf houdt! 

Sponsers, partners en subsidienten Frans de Plakker,  

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.nlI C T • W E B • P R I N T



84 85

Tot ziens!
Dank je wel dat je met ons deze derde editie  

van Festival Hongerige Wolf hebt verwezenlijkt.  

Laat je weten hoe je het vond? En stuur je foto’s 

en filmpjes mee? O ja, prik alvast het laatste 

weekend van juli in je agenda!  

Tot volgend jaar!

  Volg Festival Hongerige Wolf

Twitter @hongerige_wolf of #FHW13
Facebook www.facebook.com/festivalhongerigewolf



www.festivalhongerigewolf.nl


