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welkoM  
in het dorPje  
hongerige 
wolf.

Heel leuk dat je het Groningse platteland 

komt bewonderen tijdens Festival Hongerige 

Wolf! Het aardse en weidse land vult zich dit 

weekend met optredens van theater makers, 

muzikanten, schrijvers en kunstenaars. 

De Programmaraad en ik hebben het hele 

jaar door gezocht naar onontdekte talenten 

en nieuwe optredens. Het aanbod was over

weldigend en de animo groot. Wij zijn erg 

 blij met het programma en we hopen jij ook.

Speciale dank gaat uit naar alle ruim 70 

Hongerige Wolven, dankzij hen is er dit schit

terende podium dat Hongerige Wolf heet.

overMacht der natuur
Deze vierde editie van het festival is extra 

bijzonder omdat de oogsttijd dit jaar vroeg  

is door het warme weer. De goudgekleurde 

velden worden misschien wel dit weekend 

leeggehaald. Dat zorgt voor nog meer reuring 

maar sommige optredens moeten dan wel 

verkassen naar een andere locatie. 

Ik hoop dat je goede herinneringen maakt, 

net als ik heb gedaan toen ik hier opgroeide 

en ik wens je een onwijs goed weekend in 

Hongerige Wolf.

Veel plezier!

Ruth
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over  
het festival
Festival Hongerige Wolf dankt zijn naam aan het dorp. De Hongerige 

Wolven stellen elk laatste weekend van juli hun huizen, boerderijen, 

tuinen, weilanden, schuren, werkplekken, velden, loodsen, silo’s, 

dijken en het buurthuis beschikbaar voor kunst en cultuur. Het dorp 

verandert voor een weekend in een festivallocatie al sinds de eerste 

editie in 2011. 

Op Festival Hongerige Wolf vind je muziek, theater, dans, beeldende  

kunst, installaties, performances, literatuur, poëzie, film en een 

speciaal kinderprogramma. Verwacht geen grote, dure namen. 

Tenminste, dat zijn de meeste artiesten nog niet. Het festival is een 

broedplaats voor onontdekt talent en nieuw werk. 

Festival Hongerige Wolf is ook relaxen, rust, stilte. Uitgestrektheid. 

Aards en weids. Geniet van dit unieke stukje Nederland waar je een 

rondje draaien zonder de horizon uit het oog te verliezen. Neem 

even de tijd om in het gras te liggen en naar de lucht te kijken en 

leer Groningen kennen zoals je het nog niet kende.

Festival Hongerige Wolf heeft een unieke sfeer die gecreëerd wordt 

door de bewoners, de bezoekers, de festivalorganisatie, de vrijwilligers 

en de artiesten. Help mee om het festival lief, mooi, schoon en 

gezellig te houden.

het dorP hongerige wolf
In het dorp wonen zo’n 70 mensen. Eigenlijk is het meer een gehucht. 

Winkels zijn er niet, er is geen kerk of dorpsplein. Alleen drie straten zijn 

er en een gemaal met natuurlijk de naam Hongerige Wolf. 

Waar de naam van het dorp precies vandaan komt, is niet zeker. 

Theorieën zijn er wel. Over herbergen, echte wolven en de Dollardzee. 

Als je nieuwsgierig bent, kun je het beste de bewoners opzoeken en 

ze er naar vragen. 

Hongerige Wolf is anders dan andere dorpen. Geen huis is hetzelfde 

en dat geldt ook voor de bewoners. Er wonen kunstenaars, boeren, 

Groningers maar ook veel mensen van buiten en van jong tot oud. 

Zij helpen het hele jaar door mee met de organisatie van Festival 

Hongerige Wolf, net als veel mensen uit de polders buiten het dorp 

of uit Ganzedijk (het dorp waar een aantal jaren geleden een plan 

voor lag om het te slopen).

de bewoners tijdens het festival
De bewoners stellen niet alleen een plek beschikbaar voor de optre

dens in het dorp maar de meesten doen ook zelf actief mee tijdens 

het festival.

Samen met buurtdorp Ganzedijk zorgen de Hongerige Wolven er

voor dat er dorp versierd is en we krijgen een springkussen te leen. 

Die staat het hele weekend op het Schapenveld 3 . De kerk in het 

dorp Finsterwolde is ook open voor bezoekers 22 .

Een deel van het programma wordt gevuld door bewoners uit Hon

gerige Wolf en Ganzedijk. Zo opent Rie Honhof haar atelier 14  en 

is de boerderij van boer Willem op zondag te bezoeken 20  net als 
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MarktkraaM van will en arie 12  3

Will en Arie verkopen Nicaraguaanse kunstnijverheidsartikelen. Het 

geld dat ze ophalen is voor de stichting Los amigos de las familias 

especiales, die stichting zet zich in voor mensen met een beperking 

in Nicaragua. Meer info te verkrijgen bij Will en Arie zelf of op  

www.familiasespeciales.nl

wifi terras van Miranda en Manuel 36  

De enige plek in Hongerige Wolf met wifi! Op het terras voor het 

huis van Miranda en Manuel kun je ff wat posten op Facebook en 

tegelijk wat lekkers eten en drinken. Natuurlijk homemade.

rijna’s winkeltje aan huis 37

Rijna heeft een winkeltje aan huis met koffie, thee, zelfgebakken 

lekkers of een tomaten of kippensoep met brood. En verder is er 

zelfgemaakte jam en gelei met unieke Hongerige Wolf etiketten. 

Leuk als souvenir.

de molen 21 . Het hele weekend kun je terecht bij Fleur de Lys voor 

zelfgemaakte biologische producten 28 .

Kinderen kunnen elke ochtend ontbijten en knutselen bij kunstenares 

Stans thuis 27 .

Bij Jan Vogel is een ‘dierentuin’ in de tuin 24  en Albert de Ridder 

nodigt je uit mee te praten over de schaduwzijde van Hongerige Wolf 
15 . De gemeenteband Civil Servants staat zaterdag op het podium. 

Meer over deze optredens vind je onder programma, verderop in dit 

boekje.

Naast bovenstaande programmaonderdelen zijn er ook bewoners  

waar je iets kan kopen. Zoals spulletjes of wat lekkers, vaak zelf

gemaakte streekproducten. Hieronder vind je een overzicht. De 

nummers vindt je terug op de plattegrond.

boekenwinkel  

van rikus en ineke 35

Het hele jaar door verzamelen Rikus en 

 Ineke boeken zodat er een weekend per 

jaar een tweedehandsboekenwinkel van

uit de garage gerund kan worden op het 

festival.  Wie wil dat nou niet; een boek 

gekocht in Hongerige Wolf?

theetuin har & Mar 18

Harry en Marieke besteden de meeste tijd in hun tuin en dat is te 

zien. Marieke heeft munt geplukt voor een kopje verse thee en 

vlierbloesemlimonade gemaakt, uiteraard van vlierbloesem uit 

eigen tuin. Zoek een mooi plekje en geniet van een drankje in de 

zomerse tuin.

Theetuin Har & Mar
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oogst
De kans is groot dat je gigantische combines (ofwel: maaidorsmachines) 

voorbij ziet rijden, want de kans is groot dat de oogst begonnen is 

tijdens het festival. Mooi om te zien maar ook de drukste en belang

rijkste periode van het jaar voor de boeren. Alles moet binnen no 

time naar binnen. Pas dus op voor het landbouwverkeer en help mee 

door aan de kant te gaan. En o ja, als het graan nog niet naar binnen 

is gehaald, geniet dan van een afstandje van de schitterende akkers 

en ga NOOIT de velden in. Dan is de oogst verloren. 

festivallocaties bij oogst

Als de oogst begonnen is, kunnen we niet alle boerderijen en silo’s 

gebruiken voor voorstellingen. 

De locatie Boerderij Bolhuis 6  vervalt als er wordt geoogst. De 

nieuwe locatie is dan Fleur de Lys 28 . Vanaf Stans Nummer 1 en 

camping Hamer pendelen we je dan met bussen, fietsen, bak

brommers, fietstaxi’s en trekkers die kant op. 

Vertrek vanaf Stans Nummer 1 om kwart voor ( :45) voor elke theater

voorstelling. Dit is dus NIET zo als er geen oogst is. Behalve als er een * 

staat in het blokkenschema. Dan rijdt er sowieso een bus die kant op.

De installatie van Ralf Wes

terhof stopt (bij oogst) even 

als er een voorstelling is in 

Fleur de Lys. Als er geen 

oogst is, is zijn installatie 

ook bij Fleur de Lys en dan 

doorlopend.

vervoer  
& verblijf
Hongerige Wolf ligt afgelegen. Het is moeilijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer en het festivalterrein is uitgestrekt. Maar daar 

hebben we wat op bedacht. Tijdens het festival kun je een lift krij

gen van een trekker (achterop een kar). Maar je kan natuurlijk ook 

gewoon lopen of met de fiets. Er zijn ook bakbrommers, kano’s en 

een fietstaxi. Een vrijwillige bijdrage is gewenst bij alle vervoersmid

delen die we je aanbieden.

Er rijdt een festivalpendelbus van en naar Bad Nieuweschans. De 

kosten zijn €3 (enkele reis). De bus rijdt ’s avonds ook van en naar 

de Danssilo (Open Air) . De kosten zijn dan 1 muntje.

oMleiding
Als je met de auto of fiets uit de stad Winschoten komt, kun je niet 

over de Beertsterbrug want die brug wordt gerepareerd. Als je vanaf 

de snelweg komt, heb je er geen last van.

adres
•  Kom je 1 dag?  

Toets dan bij de routeplanner in: G. Gernaatweg 8, Finsterwolde.

•  Kom je kamperen op 1 van de 2 campings en dus meerdere dagen? 

Toets dan in: Hongerige Wolf 1, Finsterwolde.
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trein
Stap niet uit in Winschoten of Zuidbroek (zoals op eerdere edities) 

maar reis naar station Bad Nieuweschans. De festivalpendelbus ver

trekt elke twee uur. De eerste bus rijdt om 11:15 op vrijdag, zaterdag 

en zondag. Om 23:15 uur gaat de laatste bus. De bussen rijden elke 

twee uur terug vanaf het festivalterrein. De eerste bus om 10:30 en 

de laatste om 22:30. Alle bustijden staan hiernaast, de kosten zijn €3.

Parkeren
Het hele dorp is drie dagenlang festivalterrein dus parkeren doe je 

buiten het dorp. Er zijn twee parkeerplekken (voor dagbezoekers en 

lang parkeerders). Parkeren kan gratis. Eén van onze vrijwilligers wijst 

je een plekje aan. GA DUS NIET ZO MAAR ZELF ERGENS STAAN. Als 

je dat doet, kan je auto in de weg staan en dan moeten we hem 

wegslepen als we je niet kunnen vinden.

caMPings
Het festival heeft twee campings: Camping Hamer 30  en Camping 

Sikkel 31 . Sikkel is rustiger en dichterbij het dorp. Hamer is dichter

bij de Danssilo en iets groter. Auto’s zijn verboden op de camping, 

behalve campers maar er is geen elektriciteit.

van bad nieuweschans 

naar hongerige wolf 

25/26/27 juli

11.15

13.15

15.15

17.15

19.15

21.15

23.15

van hongerige wolf

naar bad nieuweschans 

25/26/27 juli

10.30

12.30

14.30

16.30

18.30

20.30

22.30

tijden festival-Pendelbus
De festivalpendelbus rijdt op vrijdag, zaterdag en zondag op 

onderstaande tijden. Let op: de tijden vanaf Hongerige Wolf zijn 

de tijden dat de bus wegrijdt vanaf locatie Stans Nummer 1 27 . 

De bus stopt een kwartier eerder op Camping Hamer 30 .  

Dus om .15. Kosten €3.

Op maandag 28 juli rijdt de bus alleen van Hongerige Wolf 

naar Groningen om 11 uur en 13 uur.
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overige inforMatie
Op het Kinderveld bij de Kruising 13  en bij het Schapenveld 3  vind 

je een informatiestand met wijzigingen en toevoegingen van het 

programma zoals het in dit boekje staat. Op de website festival-

hongerigewolf.nl en op facebook.com/FestivalHongerigeWolf 

vind je ook het laatste nieuws. De presentatoren op de mainstage 

geven je ook updates. Muntjes en Tshirts kun je kopen (het liefst 

met de pin) op het Schapenveld bij WerkTuig 4 .

buurthuis/festivalkantoor

Het Buurthuis Hongerige Wolf en Ganzedijk 17  is de plek waar de 

organisatie zit. We hebben het heel druk maar zullen proberen je zo 

goed mogelijk te helpen!

eten en drinken

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

En verspreid door het dorp bij de bewoners. Ontbijten kan bij het 

Sluisje 29  vanaf 8 uur tot lunchtijd. Er is keuze uit twee menu’s de 

kosten zijn 2 muntjes.

Muntjes

Je kunt alleen betalen met muntjes. Een muntje kost € 2,20 en een 

half muntje € 1,10. De muntjes zijn verkrijgbaar op het Schapen-

veld 3  en bij de kassa’s aan het begin van het dorp. Wil je met 

de pin betalen? Na het festival kun je de muntjes inleveren en geld 

terug krijgen. Let op: dit kan tot en met zondag maar op maandag 

niet meer! Overdag op het Schapenveld en ’s nachts in de Danssilo.

PrograMMa  
& locaties
Op Festival Hongerige Wolf vind 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. We hebben 

superveel aanmeldingen gehad en mooie dingen ontdekt en we 

hebben geprobeerd een zo mooi mogelijke mix te maken tussen 

 ervaren makers en tussen artiesten uit de regio en van buitenaf 

maar ook in stijlen van bijvoorbeeld muziek.

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

bekijken, je hoeft geen extra kaartje voor de aparte voorstellingen 

te kopen. 

Het hele programma vindt plaats op plekken die buiten Festival 

Hongerige Wolf om een andere functie hebben. Het zijn weilanden, 

woonhuizen van mensen, schuren en tuinen. Houd daar rekening 

mee. Realiseer je dat je te gast bent in het dorp en in mensen hun 

privé. Ga nooit de akkers in of ga nooit zo maar een tuin in als het 

geen festivallocatie is.

 

Het Schapenveld is de centrale plek van het festival. Dit weiland 

grazen normaal schapen, nu staan daar podia waar bands optreden, 

kun je er eten kopen en een drankje nuttigen, je kunt er shoppen 

op het marktje en hangen en je creativiteit uiten bij de kunstenaars 

van WerkTuig 4 . Midden op het veld kun je muntjes kopen en het 

Tshirt van deze editie, een collector’s item!
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Muziek

Op het Schapenveld is doorlopend live muziek op de mainstage 
1  of het Wolvenpodium 2  en bij WerkTuig 4 . Er is ook muziek 

in de Skateramp 9  en de Loods 7 . En iets verderop in de kerk in 

Finsterwolde 22  kun je ook muziek vinden. Voor tijden zie het blok

kenschema. 

Op het Kinderveld 12  is ook de hele dag door live muziek. Op die 

locatie kun je het programma vinden bij de informatiestand.

Na middernacht gaat het feest door in de Danssilo 34 , ook op zon

dag. Als er geoogst wordt, verplaatst het feest naar een grasveld en 

wordt het Danssilo Open Air .

 

theater

Net buiten het dorp op de boerderij van de familie Bolhuis 6 , vind 

je theatervoorstellingen. Mits er geen oogst is, anders verplaatst 

het programma naar Fleur de Lys 28 . Verder vind je theater op het 

Schapenveld 3 , in de Loods 7 , de Kippenschuur 8 , in de tuin van 

Foto Buiter 11 , bij Gre & Beno 19  en op straat. Voor LULLABY moet 

je goed zoeken naar de locaties. Elke voorstelling is op een andere 

plek. Voor kinderen zijn er aparte voorstellingen maar veel voorstel

lingen uit het reguliere programma zijn ook geschikt voor kinderen.

literatuur 

Dit jaar zijn er heel veel verschillende voordragers. Dichters verzamelen 

zich op de Dijk 26  en in de Loods 7  en er wordt voorgedragen op 

het water met de heen en weerwolf 10 . Check het programma 

verderop zodat je jouw favoriet niet mist!

beeldende kunst

De exposities zijn stuk voor stuk op bijzondere plekken in het dorp 

en er buiten. De makers hebben zelf de vrije hand gehad in het 

uitzoeken van locaties. Neem de tijd om de werken en de plekken 

te ontdekken. Veelal beginnende artiesten hebben we uitgedaagd in 

het dorp zelf een werk te maken. Een uitzondering is dorpsbewoner 

Rie Honhof, zij woont en werkt in het dorp 14 .

kinderPrograMMa

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

maken voor kinderen. Ook in de Loods 7  zijn een paar voorstellin

gen en workshops gepland voor kinderen. En de voorstelling in de 

Kippenschuur 8  is ook een kindervoorstelling.

Daarnaast zijn er leuke uitjes zoals op zondag met de trekker naar 

boer Willem 20  en de KinderKunstenKijkRoute 12 .

filM

Wegens succes herhaald: Cinema Lupa, het filmprogramma van het 

festival. Bij het Vogelveld 25  kun je even achterover hangen tegen 

een strobaal aan en de tijd nemen naar speciaal geselecteerde films 

te kijken. Op de locatie zelf vind je welke films er draaien.

sensaties

Naast alles wat hierboven staat valt er nog veel meer te beleven. 

De sensaties van Hongerige Wolf. Wandel bijvoorbeeld mee over de 

kwelders van de Dollard met je voeten in de klei 33 , word wakker 

met een zumbales 29  en bezoek bakkerij de Eenvoud voor een 

praatje en een broodje 23 . 



Muziek
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THE BiG TOP
Wolvenpodium (2) | Zaterdag 13-13:30

The Big Top bestaat uit gitarist Frido Hiddingh en 

songwriter/ zangeres Marlies van der Meulen. De 

invloeden van Frido zijn voornamelijk Ameri

kaans, terwijl die van Marlies zich in de Balkan 

vestigen. Deze unieke combinatie zorgt voor een 

verfrissend samenspel van dansbare zigeuner

muziek met diepzinnig gitaarspel in de stijl van 

Hendrix en Knopfler.

THE BOOSTERS
Mainstage Schapenveld (1) | Zaterdag 23:15-24

The BOOSTERS willen maar één ding: dat het 

publiek uit z’n dak gaat. De Boosterita’s super

coole, sexy dancemoves zullen bij menigeen 

nog lange tijd op het netvlies blijven hangen. 

Dj, Tobi en Pasha blazen met windkracht 8 op 

hun toeters en Rudmer skankt iedereen met zijn 

gitaar helemaal door elkaar. SKAROCKSTEADY

REGGAEFUNKPUNKTWOTONE uut Grunn!

ANiMAl ANTicS
Mainstage Schapenveld (1) | Zondag 15:15-15:45

Bandfitty’s, lobby en nachtelijke escapades 

kenmerken de wijze waarop menig nummer 

van Animal Antics tot stand komt. Deze typeren 

zich voornamelijk als Brit Pop met invloeden van 

funk, classic rock en pop. Met deze achterlig

gende gedachten kan het er dan ook hectisch 

aan toe gaan tijdens optredens.

BAcH iN DE BAGGER
Bolhuis (6) (of Fleur de lys) | Zaterdag 19-19:30 20:30-21 

Kerk (22) | Zondag 11-11:45 (ontvangst met koffie)

Topmusici Dorine Schoon, Merel Junge en 

Niels Meliefste vertolken, met de kaplaarzen in 

de modder, onaards mooie muziek van Johan 

Sebastian Bach. Op zondag trekken zij, helemaal 

zoals het hoort, van de hooischuur naar de kerk. 

Hemelse sfeer gegarandeerd!
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Douwe DijKstra en De 
SNEuE VERTONiNG
loods (7) | Vrijdag 21:30-22 

Skateramp (9) | Zaterdag 15:45-16:15 | Zondag 15:45-16:15

Deze mannen zijn het neusje van de zalm op het 

gebied van de NoordNederlandse necropop. 

Met een onnatuurlijk diepe stem zingt ‘Douwe 

Dijkstra’ uit het leven gegrepen teksten over sterven 

en de dood. Hierbij wordt hij begeleid met pakken

de deuntjes van de muzikaal ijzersterke ‘sneue 

vertoning.’ Gaat dat zien, voor het te laat is!

FATA ‘El MOuSTAcHE’  
MORGANA
Mainstage Schapenveld (1) | Zaterdag 14-14:45

Fata ‘el Moustache’ Morgana maakt eigenzinnig, 

rauwe maar extreem dansbare muziek. De band 

is terug van nooit helemaal weggeweest om met 

een explosie van energie mooie meiden te laten 

dansen, mooie mannen te laten springen en een 

uitzinnig feestje te bouwen!

ciVil SERVANTS
Mainstage Schapenveld (1) | Zaterdag 12-12:30

De Civil Servants is de Huisband van Oldambt, 

de prachtige gemeente waar Hongerige Wolf 

ook onder valt. Na een spetterend optreden op 

Festival Hongerige Wolf 2013, zullen deze local 

heroes ook dit jaar het podium beklimmen in 

hun hometown.

clASSicAl RiDE  
in De sKateramp
Skateramp (9) | Vrijdag 19:45-20:15 Zaterdag 13:30-14 | Zondag 14:45-

15:15

Dorine Schoon, Niels Meliefste, Merel Junge

Prepare for a classical ride! Drie rasmuzikanten 

van Nederlandse bodem verruilen de klassieke 

concertzaal voor de skateramp. Ze grinden op de 

beats van Jacob ter Veldhuis, gaan downhill op 

de wonderlijke klanken van Ton Bruynel en laten 

zien hoe je met marimba, hobo en viool kan 

kickflippen. Kortom, een complete 360 van een 

klassiek concert. Grab it!
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inge van CalKar
Mainstage Schapenveld (1) | Vrijdag 17:15-17:45

De akoestische popfolk band rond de Neder

landse singersongwriter Inge van Calkar. 

Maar wie ingetogen singersongwritermuziek 

verwacht komt bedrogen uit. Inge heeft een 

groot talent om pakkende liedjes te schrijven. 

Energieke of melancholische nummers en altijd 

recht uit het hart.

JüRGEN ViSSER
Wolvenpodium (2) | Zondag 12-12:30

Jürgen beschrijft en bezingt het leven. Door de 

intieme sfeer die hij met zijn muziek creëert, 

neemt hij zijn luisteraars mee in zijn kwetsbaar

heid en doet hij een boek open over zichzelf, zijn 

geloof en zijn kijk op het leven. Een openheid 

die prachtige luisterliedjes oplevert waarmee 

hij menig publiek al in stilte versteld heeft doen 

staan.

GOSTO
Mainstage Schapenveld (1) | Zaterdag 22:15-22:45

Geïnspireerd door reizen, chaos en liefde en 

artiesten als Flying Lotus, James Blake, Thom 

Yorke en Jeff Buckley zoekt GOSTO de dunne 

lijn tussen elektronische muziek en intiem 

akoestisch samenspel op. GOSTO brengt je naar 

plekken die je denkt te kennen, terwijl je er nog 

nooit bent geweest.

HilBRANDT
loods (7) | Vrijdag 20:30-21 

Skateramp (9) | Zaterdag 18-18:30 | Zondag 18-18:30

“Mijn opa heette Hilbrandt. Naar hem ben ik ver

noemd. Vroeger fietste ik elke dag van Franeker 

naar Harlingen. Bij Herbaijum, op de helft, wordt 

het leeg en modderig. Je komt steeds dichter bij 

de haven. Dan kun je op de pier uitwaaien en 

dan schuren de regen en de wind je schoon.  

Die wind blaast over de klei naar Kimswerd,  

waar Hilbrandt woonde.”
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MEVROuW TAMARA
Wolvenpodium (2) | Zondag 16:15-16:45

Mevrouw Tamara maakt dromerige, eigenzin

nige muziek met Nederlandse teksten. Zij was 

finaliste van ‘De Beste Singersongwriter van 

Nederland’ en speelde op plekken als Paradiso, 

3FM, Melkweg, Ekko, Radio1 en Tivoli. Mevrouw 

Tamara probeert je door middel van haar muziek 

een reisje uit het dagelijkse leven te laten maken.

MONGOOSE & THE BOOMBOx
Mainstage Schapenveld (1) | Vrijdag 21-21:45

Mongoose begon als kleine bengel met rappen. 

Van old school beats tot aan dubstep;  

de Groningse rapper wil zich niet beperken tot 

één genre en werkt met veel verschillende  

producers aan tracks. Hij creëert zijn eigen hype 

en heeft het publiek nodig om deze hype tot 

leven te wekken. 

Klarälven
Mainstage Schapenveld (1) | Zaterdag 17:15-18

Klarälven, vernoemd naar een Zweedse rivier, 

bestaat uit Finn Kruijning (drummer van Moss) 

en singersongwriter Leine. Klarälven maakt 

‘eerie electroindiepop’ en wanneer je de eerste 

debuut EP beluistert, begrijp je de vergelijking 

met de onheilspellende sfeer van bands als Aus

tra en The XX. Veel electronica, veel drums, met 

luchtige spacy randjes in de zang en dansbare 

ritmes die meteen onderhuids gaan zitten.

lAyER-J &  
DE BEElDScHERMScHilDER
Danssilo (34) (of Danssilo Open Air) | Vrijdagnacht 24-3

LayerJ & de Beeldschermschilder gooien alles 

in de mix. Van wereldbeats tot deep house, van 

hip hop naar soul en classics. Als je aan het 

uitrusten bent van het dansen kun je kijken hoe 

schilderijen tot stand komen. Frank Los alias de 

Beeldschermschilder tekent live en input is meer 

dan welkom. 
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OH THuNDER
Mainstage Schapenveld (1) | Zondag 17:15-18

Explosief en breekbaar is de klank van Oh 

Thunder. Een uniek trio waarin harp en zang van 

Rosalie Wammes opgestuwd wordt door lange 

tromboneklanken van Oliver Emmitt. Samen met 

akoestische drums en beats van Raf Vertessen 

vormt het een groovend en bijtend geheel.

PAN DE cAPAZO
Mainstage Schapenveld (1) | Vrijdag 23:15-24

De Spaanse band Pan de Capazo brengt een 

bruisende mix van SpaansGalicische traditie 

met OostEuropese invloeden. Van doedelzak tot 

accordeon; de groep kent een grote liefde voor 

oude muziek en oude instrumenten die hen 

naar andere werelden brengen. Een zeldzaam 

voorbeeld van muzikanten die spelen met ruwe 

passie.

novaCK
Mainstage Schapenveld (1) | Vrijdag 19-19:45

Novack geeft je over elkaar heen buitelende 

trombonesolo’s en feestelijke trompetpartijen. 

Toch zijn er ook genoeg momenten waarop je 

verleidelijk kan wegdromen en je mee kan laten 

slepen door de muziek. Maar vergeet dan vooral 

niet te letten op de subtiele details en aandach

tige arrangementen.

ODE TO THE QuiET
Mainstage Schapenveld (1) | Vrijdag 22:15-22:45

Twee jaar geleden besloot Ode to the Quiet de 

boel om te gooien. In een jaar tijd werkten ze 

naar iets nieuws toe, zonder muzikale restric

ties, richtlijnen of deadlines. Geïnspireerd door 

modern klassieke muziek, Efterklang en Pink 

Floyd, creëert Ode to the Quiet ‘stargaze’, en mixt 

neoklassiek, elektronica, triphop en drones op 

betoverende en filmische wijze.
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robbie Kammeijer
Kerk (22) | Vrijdag 20-20:45 | Zaterdag 15:30-16:15

Händel, Bach en Barber. Maar ook Adele, Elton 

John en Mr. Probz. Robbie Kammeijer (1991) is 

een jonge organist die verschillende muziek

stijlen speelt. Tijdens het festival zal hij optreden  

in de oude middeleeuwse kerk in het dorp 

 Finsterwolde op een Freytagorgel uit 1808.

robbing banKs
Wolvenpodium (2) | Zaterdag 21:15-21:45

Een man met een gitaar gaat zitten in de woon

kamer van een verlaten Zeeuws vakantiehuisje. 

Bij zijn rechtervoet zet hij de bassdrum neer, bij 

de linker een tamboerijn. Hij begint te spelen en 

voor het eerst klinkt de onversneden garagerock 

van Robbing Banks. Robin van Saaze is dengita

rist, drummer, zanger, producer en platenbaas 

van zijn onemanband. En dan klinkt alles 

precies zoals je zelf wilt.

RHiNORiNO
Mainstage Schapenveld (1) | Zaterdag 16:15-16:45

RRRock met een rollende R. Dit sexy duo uit 

Utrecht maakt rockmuziek om lekker op te 

dansen. Denk: Black Keys meets Queens of 

the Stone Age met een vleugje Foo Fighters. 

Kortom: hoogste tijd om je meest sexy rock

moves af te stoffen. Rhinorino rocks en maakt 

het Schapenveld smoking hot.

THE RiSiNG SuN
Mainstage Schapenveld (1) | Zondag 14-14:45

Vrolijke, opzwepende en dansbare reggae/rock 

waarbij de band het niet kan laten om te stuite

ren over het podium. The Rising Sun is opgericht 

op de School voor de Kunsten in Groningen 

en bestaat uit een mannelijke zanger, gitarist, 

bassist, drummer, toetsenist en een vrouwelijke 

aanwinst: de saxofoniste! Maak je klaar voor het 

feestje van de middag.
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TARZAN’S My DADDy
Wolvenpodium (2) | Zaterdag 15:15 - 15:45

Tarzan’s my Daddy laat zich niet in een hokje 

plaatsen. Ze slingeren met gemak van stevige 

protestsongs zoals “Pussy RIOT” naar de flirterige 

popsong “Deal with it”. Ook meeslepende twee

stemmige rockballads zoals “Tears of Sorrow” 

missen niet in hun repertoire. De shows zijn 

rauw, puur, vol energie en dat met alleen drums 

en gitaar.

THE TiGHTROPES
Wolvenpodium (2) | Zondag 20:15-20:45

Marco, Alan en Daniël kwamen twee jaar 

geleden voor een belangrijke keuze te staan: 

blijft muziek een hobby of gaan we voor een 

doorbraak? 150 verpletterende shows verder is 

het duidelijk dat The Tightropes voor het laatste 

hebben gekozen. Van jazz tot harde rock en van 

klassiek tot punk, uit alle genres halen de muzi

kanten wel iets.

roCKnrolla sounDsystem
Danssilo (Open Air) (34) | Zaterdagnacht 24-3

Als het niet swingt dan is het zeker geen Rockn

Rolla Soundsystem track! Deze driemansfractie 

bestaande uit Sebastian Davidson, Martijn Bosch 

en Raymond van Felius draait platen waarvan je 

zelf niet eens wist dat je ze mooi vond. Obscure 

funk, dampende soul, pompende hip hop, lome 

reggae, en vuige rock’n’rolla omgetoverd tot een 

compromisloze mengelmoes van dansbaarheid.

sKere Heren
WerkTuig @Schapenveld (4) | Zaterdag 18:30-19

Skere Heren is een formatie uit Zaandam die 

een nieuwe vorm van pop/hip hop pioniert. De 

muzikale invloed is zeer breed en gaat van Pink 

Floyd tot Doe Maar tot de WuTang Clan. Het 

erkennen van tegenstrijdigheid is een belangrijk 

terugkerend thema bij Skere Heren (Skeer vs. 

Heer). De teksten zijn zowel positief en energiek 

als reflectief en ingetogen, waardoor veel men

sen zichzelf er in herkennen.

Deze band is geselecteerd door WerkTuig
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HET uNiVERSuMPJE
Wolvenpodium (2) | Vrijdag 20:15-20:45

Het Universumpje is een band waar elk zichzelf 

respecterend mens fan van is. “Ik heb wel eens 

iemand gesproken die geen fan is van Het Uni

versumpje, maar die respecteerde zichzelf niet”, 

aldus een fan. Vaak schieten woorden tekort, 

maar niet in het geval van het Universumpje. 

Stop je vingers in je oren en ervaar de beleving.

VANDOAGE
Wolvenpodium (2) | Zondag 13-13:30

De Groningse band VaNDOaGE is er omdat de 

groep naar eigen zeggen ‘nog wat creatiefs aan 

de wereld heeft toe te voegen’. Hun nummers 

gaan niet over Groningen en niet over de taal. 

Het Gronings is gekozen omdat dat het beste 

‘bekt’. Elk onderwerp is welkom, als het er maar 

toe doet.

triKosis
Mainstage Schapenveld (1) | Zaterdag 19:45-20:30

Het ‘Trikosiseffect’ is een onweerstaanbare 

neiging om te dansen, zeer besmettelijk voor 

musici en hun publiek. Uitgevonden door een 

internationale gipsyband, samengekomen in een 

boerderij in ZuidHolland tussen de klompen, 

groentes en kippen. Kijk, luister en geniet van de 

onvergelijkbare energie en rare originele gelui

den op hun violen, gitaren, accordeon, ukelele, 

percussie en darbuka en klarinet. 

uHgaH?wugaH!
WerkTuig @Schapenveld (4) | Vrijdag 18-18:30

Uhgah?Wugah! is vuig strakke nineties cross

over op steroïden, opgericht in 2011 door bassist 

Jurjen Kah, gitarist/zanger Martijn Wassenaar en 

drummer Reinee Huizinga. Het drietal speelde 

al samen in de Groningse funkrockformatie 

Them Apples. Na menig succesvol optreden 

in thuisbasis Groningen en daarbuiten heeft 

Uhgah?Wugah! inmiddels haar eerste volledige 

album opgenomen.

Deze band is geselecteerd door WerkTuig
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willie DarKtrousers (solo)
loods (7) | Vrijdag 21-21:30 

Skateramp (9) | Zaterdag 20:30-21 | Zondag 13:30-14

Onheilsfolk uit Donkerbroek. Willie is een jongen 

met een oude gitaar en een grote, zwarte hoed 

op zijn hoofd. Met een voorliefde voor zwarte 

humor en poëtische verhalen bezingt hij de 

 wereld om zich heen. De melkman wordt 

hondsdol en al het gehakt van de slager is plot

seling helemaal blauw. Spijkerharde, folky liedjes 

met wonderlijke Nederlandse teksten.

willie DarKtrousers  
anD tHe roCKstars
Mainstage Schapenveld (1) | Zondag 21:15-22

De magische, verhalende liedjes van Willie Darktrousers vol zwarte 

humor worden nu uitgevoerd met de Allstarformatie de Rockstars. 

Een ongeschoren tweederangshunksband die dan weer klinkt als 

The Queens of the Stone Age uit Joegoslavië, dan weer The Velvet 

Underground uit een Wes Anderson film en dan weer als the Stooges 

uit het Friesland van 2014.

VElA TROPA
WerkTuig @Schapenveld (4) | Zondag 18:30-19

Velatropa is meeslepende Zaanse instrumentale 

muziek vol effecten. De band neemt je mee op 

een reis die langzaam begint, explosief wordt 

en je later weer helemaal terug naar de aarde 

brengt.

Deze band is geselecteerd door WerkTuig

sHaKin’ peliCans
Wolvenpodium (2) | Zondag 19:30-20

Dit is muziek waar je vrolijk van wordt. Deze vijf 

dolenthousiaste kerels uit Nijmegen, Utrecht en 

Amsterdam hebben plezier in muziek maken 

en dat stralen ze uit. Verwacht meeslepende 

countryblues, swingende rock’nroll en roc

kabilly. Met hun dwepende baslijnen, swingend 

gitaarspel en snerpende harmonica krijgt deze 

band gegarandeerd de vleugeltjes op elkaar en 

de pootjes van de vloer! 
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lullABy HUM DARLING, I COME
Zwik (16) | Zaterdag & zondag 15-15:15 

Theetuin Har & Mar (18) | Zaterdag & zondag 16-16:15 

Gemaal (5) | Zaterdag & zondag 17-17:15 

Buurthuis (17) | Zaterdag & zondag 18-18:15 

Kinderveld (2) | Zaterdag & zondag 19-19:15 

Theetuin Har & Mar (18) | Zaterdag & zondag 20-20:15 

Schapenveld (3) | Zaterdag & zondag 21-21:15

LULLABY is niet zomaar een toneelstuk. Het is 

een solo danstheater performance verdeeld in 

zeven delen, gespeeld door Jochen Kool. Van 

schuur tot weiland en straat; LULLABY is te zien 

op verschillende plekken in Hongerige Wolf. Wie 

weet word je na het eerste stuk getriggerd om 

terug te komen. Maar een deel, het eind of juist 

het begin volgen kan ook. De invulling is aan jou.

DE THEATERTROEP TOUT SEUL
Boerderij Bolhuis (6) (of Fleur de lys) 

Vrijdag 22-23 | Zaterdag 16-17 22-23 Zondag 17-18 20-21

Echte mannen drinken thee. Geleuter, gepeuter, 

gelul en gebrul. De Theatertroep, Amsterdams 

jongste toneelspelersensemble, producent van 

schrootjestoneel en knalpottheater, speelt Tout 

Seul. Op een richel, aan de rand van de afgrond, 

spreken de heren over pppolitiek en ssseks en 

tttoneel natuurlijk. Theeleuten op topniveau. Een 

voorstelling vol gekneusde neuzen, krakende 

botten en brakende zotten.

AlTiJD WATT
EXPEDITIE NAAR MARS
Boerderij Bolhuis (6) (of Fleur de lys) 

Vrijdag 20-20:30 | Zaterdag 12-12:30, 14-14:30, 17-17:30 

Zondag 11:45-12:15, 13:45-14:15, 14:45-15:15

Een studio in de jaren ’50. We zijn getuige van 

een live hoorspel, zich afspelend in de verre 

toekomst (1992) waarin het verhaal verteld 

wordt van de kolonisatie van de planeet Mars. 

Een ambtenaar, belast met het onderzoek naar 

de nutsvoorzieningen op de planeet, krijgt 

samen met de andere bemanningsleden van de 

raket te maken met ongewenste verstekelingen, 

meteorietenstormen en vijandige, insectachtige 

wezens.

Kasper peters WOORD
Kippenschuur (8) | Vrijdag 18:45-19, 21:45-22 

Zaterdag 12:30-12:45, 14:45-15, 16:45-17, 19:15-19:30, 21:30-21:45 

Zondag 12:30-12:45, 14:30-14:45, 16:45-17, 19:15-19:30, 21:30-21:45

Een wereld van tien minuten met taal in de 

hoofdrol. Een man, een bureau en een aqua

rium. Meer is er niet nodig om deze wereld te 

maken. En taal natuurlijk. De man wordt om

ringd door woorden. Geluiden en voorwerpen 

komen al of niet toevallig aan hem voorbij. Alles 

is te vangen in woorden en alle woorden zijn te 

vangen. Ook geschikt voor kinderen.
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THE WHiTE DiNER
THE HOTTEST  
SHORT STORIES IN TOWN
Foto Buiter (11) | Vrijdag 19-22 | Zaterdag 14-16 18:30-20:30 

Zondag 14-16 18:30-20:30 (doorlopend zie locatie)

Twintig schrijnende personages staan op het 

menu van deze speciaal ontworpen Amerikaan

se minidiner. Ontdek de wereld van Raymond 

Carver, waar niets is wat het lijkt. Stap in en laat 

je verrassen door korte, gespeelde verhalen vol 

wit brood en absurditeit waarin je keer op keer 

kennis maakt met de gewone mens, de anti

held, en zijn worsteling met de onvoorspelbaar

heid van het leven.

DE WOlVEN DETOX
loods (7) | Vrijdag 19:15-19:45 | Zaterdag 13-13:30 15:30-16 19:30-20 | 

Zondag 12:45-13:15 15:45-16:15 18:30-19

Drie vrouwen ontmoeten elkaar in de wachtka

mer van een tantratherapeut. Alle drie hebben 

ze zo hun eigen redenen om de westerse kijk op 

het leven eventjes achter zich te laten. In deze 

tijd waar alles sneller, beter en meer moet, is het 

ook hip en aantrekkelijk om weer terug ‘bij jezelf’ 

te komen en spiritueel bezig te zijn. De Wolven 

vragen zich in ‘Detox’ af: wat zit daar achter?

TROuBAMOuR
‘HET RARITEITENKABINET  
DER (ON)GELUKKIGEN’
Gre & Beno (19) | Vrijdag 18-21 | Zaterdag 12:30-14:30 16:15-18:15 | 

Zondag 12:30-14:30 16:15-18:15 (doorlopend zie locatie)

‘Het rariteitenkabinet der (on)gelukkigen’ is 

een Troubamour eenmansvoorstelling in een 

caravan waarbij je het spannende, hartstoch

telijke, waargebeurde, heldhaftige verhaal te 

horen krijgt bij een gekozen voorwerp. Heb je 

nog verborgen schatten in je broekzak of in het 

voorvakje van je tas? Je mag een voorwerp met 

verhaal bij de professoren inleveren en het zal 

worden opgenomen in het museum.

WElOVE2SWEAT DIXI AIR
Schapenveld (3) | Vrijdag 18:30 – 22:30 | Zaterdag 14-18 

Zondag 14-18 (doorlopend)

“Welcome to Dixi Air, fasten your seatbelts and 

get ready for takeoff!” Dixi Air, de enige vliegtuig

maatschappij die je alleen een veilige noodlan

ding garandeert. De cabin crew heeft een eigen 

kijk op het overleven van een vlucht. Het belooft 

een onvergetelijke ervaring te worden. Span

nend tot het einde… en ook leuk voor kinderen.
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anan striKer
HET OEUVRE  
VAN DE HONGERIGE WOLF
Jan Vogel (24) | Vrijdag 17-22 Zaterdag 12-22 Zondag 12-22

Voor zijn sculptuur ‘Het oeuvre van de Honge

rige Wolf’ gebruikt Anan Striker afgedankte 

materialen van Hongerige Wolf bewoners.  

Hij combineert ze met elementen uit werk dat 

hij eerder maakte. Anan maakt het kunstzinnige 

in het dagelijkse herkenbaar, en andersom.  

Het levert bij hem altijd een speels, bijna teken

achtig en fantasierijk kunstwerk op.

bonne Knibbe
HIER, WAAR DE WIND WAAIT
Zeedijk (32) | Vrijdag 19-22 | Zaterdag 10-18 | Zondag 10-18

‘Hier, waar de wind waait’ geeft een lichaam 

aan de rusteloze wind in het verstilde landschap 

rondom Hongerige Wolf. Door een formatie 

van muren, bestaande uit op de wind trillende 

elastiekbanden, wordt het geweld van de wind 

hoorbaar en zichtbaar. Er doorheen is de rust 

van het uitgestrekte landschap te zien, aan de 

ene kant water, aan de andere kant de uitge

strekte polder. 

beeldende 
kunst

Jonge kunstenaars uit alle hoeken van 

 Nederland hebben op locatie een kunst

werk voor Festival Hongerige Wolf gemaakt. 

Ze gingen eerst op locatiebezoek om zich 

te laten inspireren door een verlaten huis, 

een vergeten auto in de werkplaats van 

een bewoner, een prachtig schuurtje bij 

een boer op het erf of een mooie dijk in de 

 polder. Het is als schat zoeken. De bewoners 

ruimden hun schuren uit, gaven de  

kunste naars af en toe een douche en een 

bord eten en bewaarden op verzoek wat 

afval. 
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mieK van Dongen
Vogelveld (25) 

Vrijdag 19-20 | Zaterdag 12-22 | Zondag 12-22 (doorlopend)

Miek is geïnteresseerd in de indrukken die men

sen achterlaten op plekken of in huizen. Voor 

Festival Hongerige Wolf liet ze zich inspireren 

door het huis van een oudbewoner. Zonder 

woorden ontvouwt zich een verhaal in een 

verstilde, intieme fotoinstallatie. Met haar werk 

verleidt ze degenen die de reis naar het hoge 

noorden hebben gemaakt zich te verdiepen in 

de ‘geest van de plek’.

RAlF WESTERHOF
ALLEEN
Ambonezenbosje (32) | Vertrek pendelbus :45 vanaf Stans Nummer 1 

(27) zie * in blokkenschema voor tijden | Vrijdag 20-23:30 

Zaterdag 10-13 15-18 20-23:30 | Zondag 10-13 15-18 (doorlopend) 

Ieder zuchtje wind, iedere voetstap en iedere 

beweging in de polders rondom Hongerige Wolf 

krijgt de aandacht van Ralf bij het ontwikkelen 

van ‘Alleen’. Voor Festival Hongerige Wolf maakt 

Ralf een audiowandeling waarbij hij jou mee

neemt door een spannend en met geschiedenis 

beladen stukje Hongerige Wolf: het Ambone

zenbosje.

ERic PETER
locatie: Dat zie je vanzelf... | Vrijdag, zaterdag & zondag 18-18:30

Eric gaat als een antropoloog op onderzoek uit 

wanneer hij een kunstwerk maakt. De omgeving 

van Hongerige Wolf fascineert hem door de 

on verwachte samenkomst van uiteenlopende 

gebeurtenissen. Het inspireerde hem tot een 

processie waarin hij die drie culturen samenbrengt 

en hun diversiteit als eenheid viert. De perfor

mance vindt in drie delen plaats, elke dag een.

Kevin bauer  
& MATTHiAS GROTHuS
De kruising (13) 

Vrijdag 17-22 | Zaterdag 12-22 | Zondag 12-22 (doorlopend)

Normaal delen Kevin en Matthias weliswaar hun 

atelier, maar werken ze afzonderlijk van elkaar. 

Kevin maakt architectonische sculpturen van 

uiteenlopende materialen en Matthias maakt 

beelden die gedragen worden door techniek, 

geluid en publiek. Voor Festival Hongerige Wolf 

bundelen ze hun krachten.
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RicHARD BOlHuiS
HONGERIGE WOLF
Fleur de lys (28) ) | Vertrek pendelbus :45 vanaf Stans Nummer 1 (27)  

zie * in blokkenschema voor tijden 

Vrijdag 20-22 | Zaterdag & zondag 10-14 15-17 (doorlopend)

Richard Bolhuis is beeldend kunstenaar en 

muzikant. Op Festival Hongerige Wolf toont hij 

de installatie ‘Hongerige Wolf’ bestaande uit een 

hypnotiserende geluidsinstallatie, een filmloop 

en een muurtekening in een boerenschuur. Het 

geheel is een ode aan het serene, uitgestrekte 

landschap. Een aanrader, te zien in het schuurtje 

op het erf van Raoul en Astrid.

RiE HONHOF
Atelier Rie (14) | Zaterdag Zondag 12-18 (doorlopend)

Rie Honhof maakt kunst aan de rand van Ne

derland. 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. Bekijk en koop de 

tekeningen, collages en assemblages van Rie in 

haar atelier/huis.

- TiP – TiP – TiP - 
expositie Droomlandschap in de galerie De groninger Kroon

Niet ver van Hongerige Wolf, bij de parkeerplaats 

voor kampeerders, ligt galerie De Groninger 

Kroon. Leuk om te gaan kijken! De deelnemende 

kunstenaars hebben allen vorm gegeven aan 

hun eigen droomlandschap. Net als in dromen is 

het beeld vaak een beetje vaag. Juist daarom zijn 

de voorstellingen die mensen zich ervan maken 

heel verschillend. 
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literatuur

Literaire voordrachten zijn gebundeld in 

drie programmaonderdelen: de Heen- en 

Weerwolf, Dichters op de Dijk en letters. 

HEEN & WEERWOlF
Heen & Weerwolf (10) 

Vrijdag 18:30, 20:45, 21:30 Melvin Bonnet 

Zaterdag 12:30, 16:45, 21:45 Melvin Bonnet 

Zondag 12:30, 16:45, 21:30 lilian Zielstra

DiCHters op De DijK 
Dichtersdijk (26) bij slecht weer de partytent van Rijna en Hink 

Vrijdag 19-19:30 Rob Rosendahl, lilian Zielstra en Sannemaj Betten 

Zaterdag 18:30-19 lilian Zielstra, Joost Oomen en Jannes Heidinga 

Zondag 19:30-20 Jan Willem Dijk, Renee luth en Rob Rosendahl

lETTERS
loods (7) 

Zaterdag 14:30-15 Rob Rosendahl, Marleen Nagtegaal en Erik Hulsegge 

Zondag 14:15-14:45 Jannes Heidinga, Fieke Gosselaar en Joost Oomen
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JAN WILLEM DIJK
Dichtersdijk (26) | Zondag 19:30-20

De laatste drie jaar behoorde het werk van Jan Willem Dijk tot de 

beste honderd gedichten van de Turing Nationale Gedichtenwed

strijd. In 2014 behaalde hij de derde plek met het gedicht Stenenka

mer. Hij treedt veelvuldig op en stond onder andere op Amsterdam 

Poëziefestival, Boekenbal voor de lezers en Dichters in de Prinsentuin.

JOOST OOMEN
Dichtersdijk (26) | Zaterdag 18:30-19 

loods | Zondag 14:15-14:45

Joost Oomen (1990) publiceerde de bundels ‘Vliegenierswonden’ 

en ‘De stort’ en was in het studiejaar 20102011 huisdichter van de 

Rijksuniversiteit Groningen. In dat laatste jaar ontving hij het Hendrik 

de Vriesstipendium van de gemeente Groningen. In 2013 werd hij 

voor twee jaar benoemd tot stadsdichter van Groningen. In die stad 

organiseert hij het podium Kantoorpoëzie.

LILIAN ZIELSTRA
Dichtersdijk (26) | Vrijdag 19-19:30 Zaterdag 18:30-19 

Heen & Weerwolf (10) | Zondag 12:30 16:45 21:30

Lilian Zielstra (1991) is geboren in Stadskanaal en groeide op in 

Nieuwe Pekela. Ze studeert Neerlandistiek in Groningen en speciali

seert zich in moderne letterkunde. In het academisch jaar 2013

2014, waarin de Rijksuniversiteit ook haar 400jarig bestaan viert, is 

ze actief als huisdichter. Sinds oktober 2013 is Lilian ook lid van de 

Dichtclub in Café Marleen.

ERIK HULSEGGE
loods (7) | Zaterdag 14:30-15 

Verhalen schrijven én vertellen is Erik Hulsegge’s passie. Columns, 

weblogs, radioverhalen, schrijfwedstrijden en optredens op de 

merkwaardigste podia; een heerlijke hobby. De enige prijs die hij 

won was de eerste prijs in de Winschoter schrijfwedstrijd. Die prijs 

is daarna meteen opgeheven. Wat Erik niet heeft belet om verder te 

schrijven.

FIEKE GOSSELAAR
loods (7) | Zondag 14:15-14:45

Fieke Gosselaar (1982) is opgegroeid op de boerderij die vanaf Hon

gerige Wolf als een stipje te zien is aan de horizon. In 2013 debu

teerde ze met de dichtbundel Nova Zembla. Wekelijks schrijft ze een 

column voor Radio Noord. Haar verhalenbundel Tussen de anderen 

zal in augustus 2014 verschijnen bij uitgeverij Ambo Anthos.

JANNES HEIDINGA
Dichtersdijk (26) | Zaterdag 18:30-19 

loods (7) | Zondag 14:15-14:45

Jannes Heidinga is 26 jaar en hard bezig met zijn debuutbundel ‘De 

eindeloze zoektocht naar de eeuwige after’. Hoewel begonnen met 

dichten vanuit feesten van angst en pijn, is het de laatste tijd meer 

en meer maatschappijkritische poëzie wat deze jongeman laat 

horen. Jannes is huisdichter van Kopjek en organisator van Pandvol 

Poëzie te Groningen.
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RENEE LUTH
Dichtersdijk (26) | Zondag 19:30-20

Renée Luth (’79) publiceerde haar debuutbundel Pingpongtong in 

2011. Haar tweede bundel komt eind dit jaar uit. Ze stond in meer

dere bloemlezingen, waaronder het beste gedicht van 2012 van de 

VSB, en was genomineerd voor beste vrouwelijke debuut. Tevens 

stond ze op podia als Dichters in de Prinsentuin, Noorderzon, 

Vurige Tongen, Gideon, Verloren Poëzie in Perdu en dan nu: Festival 

Hongerige Wolf!

ROB ROSENDAHL
Dichtersdijk (26) | Vrijdag 19-19:30 Zondag 19:30-20 

loods (7) | Zaterdag 14:30-15

Rob Rosendahl (1955) is deels opgegroeid in Sassenheim, Amster

damOsdorp en sinds 1971 in OostGroningen. Sinds 1987 in Win

schoten. Hij schrijft gedichten in het Nederlands. Hiernaast schrijft 

hij columns, korte verhalen; en teksten over de OostGroninger 

cultuur. En is hij sinds mei 2014 stadsdichter van de gemeente 

Oldambt.

SANNEMAJ BETTEN
Dichtersdijk (26) | Vrijdag 19-19:30 

Sannemaj Betten schrijft proza, poezie en toneel. Ze werd tweede 

bij de wedstrijd van de Kunstbende. Deze Friesin houdt van donkere 

beelden zoals monsters maar ze heeft ook een zachte kant.

MARLEEN NAGTEGAAL
loods (7) | Zaterdag 14:30-15 

Marleen Nagtegaal is schrijfster, redacteur en literatuurweten

schapper. Daarnaast organiseert ze dingen in de overlappende 

categorieën poëzie, literatuur & feest, waaronder het evenement 

Kantoorpoëzie. Marleen weet ook alles van asfalt en kleefauto’s.   

Ze schrijft proza en publiceerde onlangs haar eerste verhaal in   

De Kutgitaar, een literair magazine.

MELVIN BONNET
Heen & Weerwolf (10) | Vrijdag 18:30 20:45 21:30 | Zaterdag 12:30 

16:45 21:45

Melvin Bonnet is een cabareteske troubadour. Zijn satirische liedjes 

zitten vol zelfspot, leedvermaak en ironie. Ze gaan over actuele 

onderwerpen zoals voetbal, Twitter of discussies met sperma. Deze 

onderwerpen worden bezongen in cabareteske sferen maar ook in 

melancholische humeuren. Tussen de liedjes door vertelt Melvin 

verhaaltjes en draagt hij af en toe een gedicht voor. 
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aDmiraal oosterbroeK
Boerderij Bolhuis (6) (of Fleur de lys) | Zaterdag 12:30-12:45 13-13:15 

13:30-13:45 | Zondag 12:15-12:30 12:45-13 13:15-13:30

Admiraal Oosterbroek brengt een drieluik van 

verhalen; een vlecht van drie onlosmakelijk 

verbonden geschiedenissen. Je mag echter maar 

één van de drie aanhoren. Wat de andere twee 

vertelsels betekenen voor wat jij hebt gehoord, 

dát moet je zelf uitvinden. Laat de werkelijkheid 

varen en duik diep in de fabuleuze wereld van 

deze zonderlinge zeeman!

AlBERT DE RiDDER
DE SCHADUWZIJDE
Ridderhoek (15) | Zaterdag & zondag 13-17 (tijden zie locatie)

Aards, weids, een prachtig landschap. Maar wat 

zien we niet? Bewoner Albert de Ridder doet 

verslag van een zoektocht naar een verborgen 

wereld, die iedereen raakt. De vorm, die het 

verslag krijgt, is nog onbekend net zoals de 

tijden. Ga zaterdag en zondag langs bij de Rid

derhoek, laat je informeren en praat mee over de 

schaduwzijde.

sensaties
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DiERENTuiN BiJ JAN VOGEl
Jan Vogel (24) | Vrijdag 18:30-21 Zaterdag & zondag 14-19

In de tuin van Jan Vogel vind je een OostGro

ningse ‘dierentuin’. Dieren die in deze omgeving 

leven, zijn afgebeeld op foto’s en tekeningen. Er 

zijn opgezette dieren en pluche beesten die de 

kinderen kunnen adopteren en op zondagmid

dag mogen ophalen. Normaal kun je in een 

dierentuin sommige dieren voeren, maar in deze 

tuin kun je jezelf voeren met allerlei lekkers.

FlEuR DE lyS
Fleur de lys (28) | Vrijdag Zaterdag Zondag doorlopend

Astrid en Raoul Nap wonen in de polder bij 

Hongerige Wolf op een boerderij. Ze hebben een 

wijngaard en fruitbomen en maken op ambach

telijke manier allemaal biologische producten als 

wijn, jam, likeur en nog veel meer lekkers.  

Ook hebben ze een fokkerij voor zwartbles

schapen en sinds kort koeien. En kippen en 

 katten. Genoeg reden om hier een kijkje te nemen!

Bij oogst verhuizen alle voorstelling van  

Boerderij Bolhuis (6) naar deze locatie.

baKKerij De eenvouD
Broodveld (23) 

Vrijdag 17-18 | Zaterdag 12-17 | Zondag 12-17 (exacte tijden zie locatie) 

camping Sikkel (31) | Zaterdag 5-9 

camping Hamer (30) | Zondag 5-9

Bakkerij de Eenvoud is een project van social 

designer Peik Suyling. De oven bouwde hij in 

een schaftkar waarin hij op locatie brood kan 

bakken. Tijdens Hongerige Wolf zal hij samen 

met Sander van der Ham en mensen uit het 

dorp de festivalgangers uitnodigen om mee te 

doen met het bakken van brood en tegelijkertijd 

het gesprek aan te gaan over eenvoud.

een KijKje bij boer willem
Boer Willem (20) | Zondag 12-16  

vertrek trekker voor kinderen 13 uur vanaf Kinderveld (12)

Waar je vorig jaar nog in een stal stond zonder 

koeien, kun je nu kijken naar de koeien in de 

nieuwe stal! Ze liggen heerlijk relaxed op het 

waterbed, wat je natuurlijk ook zelf uit kan 

proberen. Uiteraard wachten de kalfjes weer 

op jullie om geaaid te worden. En wil je echte 

boerderijmelk proeven, dan ga je weer met een 

volle melk smaak naar huis!
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JAcOB PlOOiJ
KNUTSELJAM
WerkTuig @Schapenveld (4) | Zaterdag & zondag 15-17 doorlopend

Altijd al eens een muziekinstrument willen 

bouwen, maar komt het er thuis nooit van? Join 

de Knutseljam en ontdek dat overal muziek in 

zit. En heb je nog een verweesd instrument op 

zolder liggen? Gun het een nieuw leven op Fes

tival Hongerige Wolf! Als je echt overloopt van 

creativiteit, timmer dan mee aan een bijzonder, 

muzikaal onderdeel van het houten kunstwerk 

op het Schapenveld.

KwelDerwanDeling
Zeedijk (33) | Zaterdag & zondag 11-13:30

Wist je dat Hongerige Wolf aan zee ligt? Net achter 

de zeedijk bij Hongerige Wolf ligt een zeearm 

van de Waddenzee: de Dollard. Wandel mee met 

een gids over de kwelders waar de koeien grazen 

en het klei onder je laarzen blijft plakken. Het 

startpunt is de zeedijk bij het Ambonezenbosje. 

Vergeet je laarzen niet!

GROTE SlAPERS ONTBiJT
Sluisje (29) | Zaterdag & zondag vanaf 8 uur

Hongerig als een wolf? Dit jaar is er voor het 

eerst een Grote Slapers ontbijt te krijgen bij 

camping Hamer voor 2 muntjes. En niet op 

zomaar een plek. Verder zal broodje bal en 

Groningerkoek geserveerd worden bij de Sluis. 

Vroeger was dit een sluis tegen de zee, nu een 

bijzonder rijksmonument. Wie durft kan bij het 

ontbijt een duik nemen.

KerK: aarDs - Hemels - weiDs
RUSTPUNT & KERKDIENST  
VAN PREDIKANT WOLF
Kerk (22) | Vrijdag 20:45-22 | Zaterdag 16:15-17:30 | Zondag 9:30-11 

(kerkdienst, na afloop koffie) 12-13

In de meest onkerkelijke streek van Oost

Groningen staat een oude middeleeuwse kerk 

waar zondagmorgen een echte Hongerige Wolf 

te zien is. Predikant Wolf Jöhlinger zal voor 

de gelegenheid niet ontbijten. Op de andere 

tijden kan je de kerk bezoeken als rustpunt. De 

Protestantse geloofsgemeenschap Reiderland 

nodigt de festivalgangers uit, het perspectief te 

verleggen: aards – hemels – weids.
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POP uP PiZZA
locatie: Dat zie je vanzelf… | Vrijdag, zaterdag & zondag doorlopend

Even trek in iets anders? Liselot Pluister en Ta

mara Hofman, de meiden van Pop Up Pizza, ser

veren geen kleffe festivalpizza’s, maar dampende 

surrealistische werelden uit pizzadozen. Kijk, 

luister en ervaar. Om je vinger bij af te likken!

wow - maaK een ‘wolfie’
locatie: Dat zie je vanzelf… | Zaterdag & zondag doorlopend

Stichting Waar Ontwikkeling Werkt (WOW) zich, 

zoals de naam al zegt, in voor ontwikkeling. Van 

kinderen in het bijzonder. Ze willen kansen bie

den die er ook nog zijn als wij er niet meer zijn. 

Jij kan helpen door een Wolfie te laten maken 

door de dames met polaroidcamera.

ZuMBA BiJ HET ONTBiJT
Sluisje (29) | Zaterdag & zondag 10:30-11

Zaterdag en zondag kun je sportief de dag be

ginnen met Zumba. Gediplomeerde instructrice 

Angela en een aantal van haar cursisten geven 

een gratis les elke ochtend om half elf bij de 

ontbijttent. Lekker voor of na het ontbijt!

MARTiNE DE MASSEuSE
Schapenveld (3) | Vrijdag, zaterdag & zondag (doorlopend)

Last van een vaste nek door de lange autoreis, 

het werken in de tuin of van het kamperen? Of 

gewoon zin in een heerlijke massage? Zoek Mar

tine op. Ze staat ergens op het Schapenveld met 

haar stoel. Verwennerij voor je rug, schouders, 

armen, benen, nek, hoofd of handen.

MOBiEl ATEliER ATElTHEE
Schapenveld, markt (3) | Vrijdag Zaterdag & zondag doorlopend

AnnemanvanVene en tesori, twee buufs met 

naaimachines, stof, vilt, papier, hout, foto’s en 

draad, nodigen je uit plaats te nemen in ons 

‘atelthee’. Om te zijn, te kijken, te voelen,

te verwonderen, te lachen, te huilen en te klet

sen. En als je geraakt bent kun je telgen, Trost, 

kappen, petten en kussens kopen.

molen in ganzeDijK
Molen (21) | Zondag 12-16

Net buiten Hongerige Wolf ligt het dorp  

Ganzedijk. Een dorp met een echte oude molen: 

de Udema’s molen uit 1868. Het is een koren en 

pelmolen waarin met maalstenen graan wordt 

verwerkt. Molenaars in opleiding krijgen hier ook 

wel eens les en tijdens Festival Hongerige Wolf 

kun jij er op zondag een kijkje nemen.
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werKtuig
WerkTuig @Schapenveld (4) 

Vrijdag & zaterdag 12-24 | Zondag 12-21 (doorlopend)

Inmiddels vaste prik op FHW: lekker huilen als een wolf met z’n 

allen bij het eindvuur. Het bouwwerk van WerkTuig maakt eerst zelf 

de muziek, tot de fik d’r op volgt....

Het in de Zaanstreek gevestigde WerkTuig is geboren uit vriendschap, 

opgevoed in de kraakbeweging en uitgegroeid in creatieve gekte! 

Met n kleine 30 man komen ze ruim voor t festival al op locatie en 

laten hun handjes wapperen; bouwen!! 

Dit gelegenheidsbouwwerk wordt volledig gemaakt van in de om

geving verkregen sloop/afvalhout. Maar het ziet er niet alleen vet uit, 

je kan er ook van allerlei kleine vervreemdende avonturen beleven.

Maar ze doen meer, hun kamp heeft ‘n eigen keuken, er spelen 

bands en theater in de area, je kan er heerlijk chillen, praatjes maken, 

je eigen muziek laten horen via de pluginPlay.

BANG VOOR DE  
HONGERiGE WOlF & VuuR
WerkTuig @Schapenveld (4) | Zondag 22-22:30

 

Als je 's avonds laat goed luistert, wanneer de muziek in het dorp  

is verstomd en de schapen het veld hebben verlaten, dan hoor je 

gehuil. Dat is de Hongerige Wolf die rondzwerft over de akkers. 

Maar wees niet bevreesd! Met een spectaculair en vurig ritueel 

bezweren we samen de geest van de wolf, zodat zijn honger voor 

weer een jaar is gestild.
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BEESTENBOEl
ELINE STALMAN
Kinderveld (12) | Zondag 13:30-15

Welke dieren wonen er allemaal in Hongerige 

Wolf? Hebben ze scherpe tanden of misschien 

juist hele lange poten? Ga op onderzoek uit 

samen met illustratief ontwerpster Eline Stalman. 

Met onze vondsten uit de natuur en klei vormen 

we een hele beestenboel bij elkaar. We maken 

een expositie waarin alle beesten te bewonderen 

zijn voor de festivalbezoekers!

Dieren in De muzieKwerelD
loods (7) | Zaterdag 13:30-14:30

Ga met Caroline Babendererde en haar viool op 

reis in de muzikale dierenwereld! Ieder dier heeft 

zijn eigen karakter, geluid en melodie; dat heeft 

de componist SaintSaens al in zijn Carnaval 

voor Dieren laten horen. Met de viool, onze  

handen, fantasie en instrumenten, spelen we  

ons eigen dierenmuziekstuk!

kinder 
PrograMMa

Op Festival Hongerige Wolf 2014 is van alles 

te doen en te zien voor onze hongerige 

welpjes. Windmobielen maken, je eigen 

wolventas drukken, theater, muziek en een 

heus kampvuur met spannende verhalen 

in de avond. Je leest het hier in het boekje. 

Op het kinderveld is dit jaar een dierentuin 

te vinden, gemaakt door Chantal de Wolde. 

Op zondag kun je je uitleven en zelf nog 

meer dieren bouwen! Op vrijdag en zater

dag om 17.30 uur kunnen we je hulp goed 

gebruiken om onze megaposter op het  

Kinderveld af te maken. Daarop kan ieder

een zien wat precies hoe laat plaatsvindt.
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Kampvuur in Het  
HONGERiGE WElPENDORP
Kinderveld (12) | Vrijdag & Zaterdag 20-21

Op Festival Hongerige Wolf kun je rond 20.00 

uur op het Kinderveld rond het kampvuur zit

ten. Op vrijdagavond zal de schrijfster Martine 

Letterie voorlezen en op zaterdagavond kun je 

kijken naar de voorstelling Het Geheim van Koeri 

Lampoeri. Natuurlijk zullen de marshmallows 

niet ontbreken!

Vrijdag met Martine Letterie 

Zaterdag Koeri Lampoeri voorstelling

WOORD
KASPER PETERS
Zie programma Theater 

Kippenschuur (8) 

Vrijdag 18:45-19, 21:45-22 

Zaterdag 12:30-12:45, 14:45-15, 16:45-17, 19:15-19:30, 21:30-21:45 

Zondag 12:30-12:45, 14:30-14:45, 16:45-17, 19:15-19:30, 21:30-21:45

PRiNSES ES
THEATERGROEP FLAMINGO
loods (7) | Zaterdag 12:30-13, 15-15:30, 16:15-16:45 

Zondag 13:15-13:45, 15:15-15:45, 16:45-17:15

Er was eens een koning met vijf zonen en een 

prinses. Het prinsesje had goudblonde lokken 

en ogen als meren die niet konden jokken. Deze 

prinses was klaar om te trouwen. Ze kon er maar 

niet van slapen en overdag droomde ze over… 

ze wist niet wat. Daarom kwamen er drie man

nen aan de poort om over liefde te vertellen.

HONGERiGE WElPEN ONTBiJT
Stans Nummer 1 (27) | Vertrek trekker van camping Sikkel (31) om 9 uur 

Zaterdag & zondag 9-10:30

Stans woont op nummer 1 in Hongerige Wolf.  

Ze maakt kunst en vindt het leuk om op zater

dag en zondagochtend met jullie te ontbijten  

in haar tuin met kwarteleitjes van Jan Vogel,  

hij woont ook in Hongerige Wolf. Naast het 

ontbijt kun je allerlei leuke dingen doen bij Stans 

die iets met kunst en iets met wolven te maken 

hebben.
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maaK je eigen winDmobiel
HANNEKE LANSLOTS
Kinderveld (12) | Zaterdag 14:30-16

Metaal bewerken, in aluminium knippen, ha

meren en letters stampen. Hiervan maken we 

mooie hangers voor in onze windmobielen. Dit 

vullen we aan met bestek, sleutels, fietswielen en 

een heleboel andere gekke dingen.  Als het waait 

in Hongerige Wolf, gaat alles rinkelen.

DWARS DOOR DE STORM
MARTINE LETTERIE
Kinderveld (12) | Vrijdag 20-21 bij het kampvuur Zaterdag 11:30-12

Op vrijdagavond en zaterdag leest Martine  

Letterie voor uit haar boek ‘Dwars door de storm’.

Tjakkie heeft maar één droom: naar de hbs. Maar 

arbeiderskinderen leren niet door. De op Ambon 

geboren Jacob speelt het liefst gitaar. Rock-’n-roll, 

juist de muziek waar zijn vader zo’n hekel aan 

heeft.

KinDer-Kunst-en-KijK-route 
MET OP ZONDAG AANSLUITEND EEN 
WORKSHOP
start vanaf Kinderveld (12) | Zaterdag 16-17 & zondag 16-17 

Workshop | Zondag 17-19

Dit jaar hebben zeven kunstenaars werk ge

maakt dat verspreid over dorp en omgeving 

te zien is. Op zaterdag en zondag kun je, met 

of zonder je ouders, om 16.00 uur vanaf het 

Kinderveld met een speciale tour mee langs 

alle kunstwerken. Tijdens de tour wordt over de 

kunstwerken en kunstenaars verteld. Je kunt 

een kijkwijzer meenemen om kijkopdrachten 

te doen. Deze KinderKunstenKijkWijzer is te 

krijgen op het Kinderveld en kun je ook meene

men als je niet aan de tour meedoet.

Op zondag krijg je aan het einde een speciale opdracht die te 

maken heeft met het kunstwerk van de kunstenaar Anan Striker 

(zie programma Beeldende Kunst). Op het Kinderveld kun je met 

de opdracht aan de slag met allerlei oude en afgedankte materialen 

om een eigen sculptuur te maken.

een KijKje bij boer willem
Zie programma Sensaties 

Boer Willem (20) | Kinderveld (12) vertrek trekker voor kinderen 13 uur 

Zondag 12-16
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tasjes beDruKKen
ELINE STALMAN
Kinderveld (12) | Zaterdag 12-13:30

Doe mee en bedruk je eigen tas met illustratief 

ontwerpster Eline Stalman! Van je allermooiste 

en spannendste herinnering aan het festival 

maak je een sjabloon. Deze sjablonen drukken 

we op tasjes in allemaal verschillende kleuren.

TiMMERDORP
Kinderveld (12) | Zondag 15-19

Op zondag kun je je uitleven in het timmerdorp. 

Met allerlei verschillende materialen kun je 

maken wat je wilt; bouw een wolfje, timmer een 

aap, breid je windmobiel uit die je zaterdag hebt 

gemaakt bij Hanneke of help Chantal haar Platte 

Dierentuin uit te breiden.

De KinDeryogajuf
OUDER-KINDYOGA
Kinderveld (12) | Zaterdag & zondag 10:30-11:30

Wanneer de dag weer begint, jij ontwaakt 

en zachtjes het festival weer tot leven komt, 

ontvangt De KinderYogaJuf ouders en kinderen 

op de mat voor een workshop yoga om onszelf 

samen wakker te schudden, de zon te begroe

ten, het yogaspel te ontdekken en lekker weg te 

dromen bij muziek of in een fantasieverhaal!

DE PlATTE DiERENTuiN
CHANTAL DE WOLDE
Kinderveld (12) | Vrijdag 17-20 | Zaterdag & zondag 10:30-19 doorlopend

Het Kinderveld wordt dit jaar opgevrolijkt door 

De Platte Dierentuin, een installatie gemaakt 

door kunstenaar Chantal de Wolde. Platte dieren 

in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Op zondag 

kun je in het timmerdorp je eigen platte dier 

maken en misschien krijgt het wel een plekje in 

de dierentuin.
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WONEN iN JE EiGEN FOTO
HANNEKE LANSLOTS
Kinderveld (12) | Zondag 11:30-13

Als alles kan en niets is gek, waar zou jij dan wil

len wonen? Kun je vliegen of ben je zo klein als 

een miertje? In de workshop ‘Wonen in je eigen 

foto’ van Hanneke Lanslots ga je aan de hand 

van je eigen tekeningen het decor voor jouw 

fantasiewereld maken. In deze wereld kun jij zelf 

natuurlijk niet ontbreken. We maken er een foto 

van, zo is het nét echt!

worKsHop supermegaposter
ELINE STALMAN & HANNEKE LANSLOTS
Kinderveld (12) | Vrijdag 17:30-19 Zaterdag 17:30-18:30

Altijd al mee willen helpen aan de bouw van 

het festival? Dan is dit je kans. In deze workshop 

werken alle kinderen van het festival samen 

aan een enorm aankondigingsbord. We gaan 

vormgeven, werken op typmachines, verhalen 

schrijven, tekenen, foto’s plakken, zodat alle 

kinderactiviteiten verzameld zijn. 

tHeaterworKsHops voor 
mini-maKers DJOCA REIJNTJES

HET GEHEIM VAN KOERI LAMPOERI
Kinderveld | Zaterdag 16:30-18

Samen maken we een theatervoorstelling; we verzinnen een ver

haal. We spelen samen en oefenen. ’s Avonds tijdens het kampvuur 

in de avond laten we het aan iedereen zien. Speel je zelf verzonnen 

karakter, in je eigen verzonnen verhaal, verras de wereld!

DE MONSTERFABRIEK
Kinderveld | zondag 12-18. Kijk op het programmabord op het kinder-

veld voor de exacte aanvangstijden.

Ze lijken zo lief, zo leuk, zo vriendelijk maar vergis je niet… als je 

even niet kijkt veranderen ze in kleine harige, dikke vette knorrige, 

knagende, piepende, slijmerige monstertjes. In elk kind huist een 

monster, in deze workshop halen we hem naar boven en laten we 

wereld zien hoe eng we kunnen zijn. 
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ciNEMA luPA
Vogelveld (24) 

Vrijdag 20-20:45, 22:15-23 

Zaterdag 11-11:45, 14:15-15, 17:15-18, 20-20:45, 22:15-23  

Zondag 11-11:45, 14:15-15, 17:15-18, 20-20:45

Voor het tweede jaar is er een filmprogramma op Festival Honge

rige Wolf: Cinema Lupa. In blokken van 45 minuten kun je speciaal 

geselecteerde films kijken.

Het zijn films van NPS Kort!, de Nederlandse Filmacademie, de Ger

rit Rietveld Academie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) 

en van andere nieuwe filmmakers. Meer informatie vind je op het 

Vogelveld bij de filmtent.
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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	in	Hongerige	Wolf,	zorg	dat	je	voldoende	

spullen bij je hebt (tandpasta/ muggenspray/ sigaretten/ zonne

brandcrème). Zo niet, er is een klein winkeltje bij Camping Hamer 

(30). Tijdens het festival willen we het liefst dat je betaalt met PIN.

•	 	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. Op het terras bij Miranda 

en Manuel (36) kun je wifi gebruiken.

vervoer
•	 	Alle	locaties	zijn	op	loopafstand,	maximaal	30	minuten	lopen.

•	 	Auto’s	zijn	in	het	hele	dorp	verboden.

•	 	Parkeren	mag	alleen	op	aanwijzing	van	vrijwilligers/verkeersrege

laars.

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

tractors met een wagen erachter of bussen. Hier mag je op stap

pen, wees voorzichtig en houd je aan de aanwijzingen van de 

conducteur!

•	 	Het	dichtstbijzijnde	treinstation	is	station	Bad	Nieuweschans.	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 of tegen een hek aan. 

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. Omdat er geen riolering is, moeten we 

water afvoeren met trekkers. Soms moet je even wachten voor je 

kan douchen.

•	 	Omdat	er	geen	riolering	is	bij	de	campings,	hebben	we	er	mo

biele tioletten staan.

•	 	Zie	je	iets	raars?	Meld	het	bij	1	van	de	vrijwilligers.	Bedankt	alvast!
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regels
•	 	Het	festival	vindt	plaats	in	een	dorp,	in	mensen	hun	leefomge

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

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

zichtig. Ga nooit een weiland of akker in!

•	 	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 maar druk ze uit en gooi ze in de afvalbak (anders 

gaan de schaapjes ze na het festival op peuzelen), houd je aan 

nietroken 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.

•	 	Na	24	uur	moet	het	doodstil	zijn	in	het	dorp	Hongerige	Wolf	en	

Ganzedijk. Lawaai maken mag in de Danssilo (Open Air).

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

tegen hekken aan.

•	 	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 parkeer

gelegenheid). 

•	 	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	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	gecontro

leerd.

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

stemming van de artiesten of de festivalorganisatie is niet toege

staan. 

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

’t Schapenveld. 
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colofon
Bestuur Stichting Hongerige Wolf  

Ankje Berkhof, Rikus Brader, Florien Rolfes

Algemeen en artistiek directeur Ruth Weites

Productieleider Jort Schuringa 

Aankleding Jort Schuringa, Menno Wolthuis, WerkTuig

Hoofd techniek en productie Menno Wolthuis

Productie Ben Aanhangwagens, Frank Kremer en hun team

Vervoer Albert Jelle Hofstra, Ben Aanhangwagens,  

Frank Kremer en hun team, Cors Onnes

Watermanagement Tjerk Poppinga

Vrijwilligers Anne Buiter (coördinator), Coen Jaspers, Jaap Molenaar

Horeca Samantha van der Sluis, Pascal Nieuwland

Office Anne Buiter, Mariejanne van Dijk, Heleen Lansu

Fondsenwerving Anne Buiter, Casper Donker, Judith de Bruijn

Hoofd financiën en kaartverkoop Reinier Bijman

Office & financiën tijdens FHW Pascal Nieuwland, Reinier Bijman, Koos Kobes 

Hoofd kassa tijdens FHW Reinier Bijman, Leoni Kolkena

coördinatie campings Mark Rothuizen, Bart Beukers, Haico Mol, Jappie Rienks

Artiestenopvang Marion Romeijn, Mariejanne van Dijk,  

Karen van Boggelen

controller Didy Cuppen, Administratiekantoor EMC

Redactie website en programmaboekje Minne van Veen 

Grafisch ontwerp & webdesign Martine van der Wal

Webbouw Kris Borgerink

PROGRAMMARAAD

Muziek Jelte Heringa, Olger Star, Merel Jonker, Casper Donkers, Joost Oskamp

Theater Mariejanne van Dijk, Daniel Kieft, Janneke Moerel

Beeldende kunst Judith de Bruijn, Madelon van Schie

Film Olger Star, Jantine Jongebloed, Tom Schrooten, Anne Buiter

Kinderprogrammering Ankje Berkhof, Hanneke Lanslots, Maaike Knoppers, 

Eline Stalman

literatuurprogrammering Fieke Gosselaar

ADViESRAAD

Joop Mulder, Leon Ramakers, Xandra Groenewold, Peter Fousert, Marianne 

Truijens, Bram Weites, Heleen Lansu, Joost van Liere, Sjoerd Nijland

Met dank aan
Waar te beginnen… Festival Hongerige Wolf bestaat dankzij zo veel mensen. 

Elk jaar helpen weer meer mensen mee, zomaar vrijwillig en voor niks. Een 

woord van dank is het minste voor al deze lieve mensen. Hopelijk hebben 

jullie genoten van deze vierde editie!

Alle Hongerige Wolven en Ganzedijkers en mensen uit de polder; jullie zijn 

geweldig om het vertrouwen te geven jullie woon en werkplek af te staan 

voor het festival. Dank! Ook voor het meedenken en meewerken tijdens het 

weekend.

Harry & Marieke, merci voor een hotel en een heerlijk restaurant zijn voor de 

organisatie en alle artiesten die het hele jaar door aanwaaien. En voor het 

oppassen op Coco. Net als Roy & Annelies, bedankt! Natuurlijk ook Olger Star, 

je bent de liefste. 

Hemmo & Margriet Bolhuis, Raoul en Astrid Nap, Willem en Titia Schillhorn 

van Veen & familie Renken voor het beschikbaar stellen van hun land en 

boerderijen. De gemeente Oldambt, Thea & Dirk, en alle sponsoren en sub

sidiënten. Buurthuis Ganzedijk & Hongerige Wolf. Het Waterschap Hunze en 

Aa’s. Ankje en Reinier, voor het kiezen van Hongerige Wolf als trouwlocatie!

Iedereen die reclame maakt, digitaal, mondopmond en door het versprei

den van flyers en posters. Marleen Wienk voor het maken van het promofilm

pje. Geert voor het regelen van het verkeer.

Niko en alle anderen van WerkTuig uit Zaandam. Het bestuur, het MT, de 

ploeg en alle lieve mensen die in het colofon staan. Jullie zijn Festival 

 Hongerige Wolf.

Alle vrijwilligers, vrienden, familie, collega’s en bewoners die ik nu niet bij 

naam kan noemen maar jullie weten wie jullie zijn. En bijzondere dank gaat 

uit naar alle artiesten! Dit podium is er voor jullie en dankzij jullie omdat jullie 

zo veel moois maken wat jullie hopelijk nog heel lang blijven doen.



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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sPonsors,  
Partners & subsidienten

roedel

Wil je er echt bij horen? Sluit je aan bij de 

Roedel van Festival Hongerige Wolf. Via de 

kaartverkoopsite, koop je een lidmaatschap 

en deze geldt voor het komende jaar.  

De roedel is nog niet erg actief geweest 

maar met ons lustrum voor ons, komt daar 

verandering in! Nieuwsgierig als een wolf? 

Koop jezelf in de roedel voor slechts €25 

en steun het festival. En reserveer alvast het 

laatste weekend van juli in 2015.  

Tot volgend jaar! 

volg hongerige wolf
twitter @hongerige_wolf of #fhw14

facebook facebook.com/festivalhongerigewolf



Plattegrond
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28
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33
34

35

36

37

€

€

€

1  Mainstage Schapenveld

2  Wolvenpodium

3  Schapenveld

4  WerkTuig

5  Gemaal

6  Boerderij Bolhuis

7  Loods

8  Kippenschuur

9  Skateramp

10  Heen en Weerwolf

11  Foto Buiter

12  Kinderveld

13  De Kruising

14  Atelier Rie

15  Ridderhoek

16  Zwik

17  Buurthuis

18  Theetuin Har & Mar

19  Gre & Beno

20  Boer Willem

21  Molen

22  Kerk

23  Broodveld

24  Jan Vogel

25  Vogelveld

26  Dichtersdijk

27  Stans Nummer 1

28  Fleur de Lys

29  Sluisje

30  Camping Hamer

31  Camping Sikkel

32  Ambonezenbosje

33  Zeedijk

34  Danssilo

35  Rikus & Ineke, boekenwinkel

36  Miranda & Manuel, wifi

37  Rijna & Hink

€  Kassa

 Infostand

 WC

 Eten & drinken

 Camping

 EHBO

 Markt

 Lang parkeren

 Kort parkeren / dagbezoekers

 Water

 Springkussen

 Wifi

 Danssilo Open Air

 Ontbijt

 Festivalkantoor
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festivalhongerigewolf.nl


