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hoera! Feest in 
Hongerige WolF 
& jij bent er bij! 
Wat leuk!  
Wees Welkom.

Dit weekend is de vijfde editie van Festival 

Hongerige Wolf. en dat betekent een weekend 

vol met muziek, theater, literatuur, kunst, 

films, een programma voor kinderen en een 

programma over de omgeving van dit 

 groningse dorpje. mijn geboortedorp.

Vijf jaar geleden bedacht ik samen met 

 vriendin sanne dat het leukste festival van 

nederland nog niet bestond. eigenlijk bedachten 

we een leuk feest te geven en dat werd een 

festival. Het festival waar jij nu bent. 

Festival Hongerige Wolf is uitgegroeid tot 

een festival met een eigen sfeer en identiteit. 

Dat komt door de bewoners die tegen alle 

vooroordelen in, zulke gastvrije mensen zijn. 

Dat komt door de omgeving. Het stille, weidse 

groningse land grijpt je, dat kan niet anders. 

Dat komt door het verrassende programma; 

allemaal onontdekte optredens, voorstellingen 

en vertoningen.

en het komt natuurlijk door de leuke vrijwilligers, 

artiesten en bezoekers.

ik ben trots op Festival Hongerige Wolf.   

Dat het tot zoiets uit zou groeien, had ik niet 

durven dromen.

Beleef het festival en bovenal:

Geniet!

Ruth
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over  
het festival
Festival Hongerige Wolf wil een klein, lief, gezellig, rustig en relaxed 

cultureel festival zijn. De locaties zijn in ateliers en/of werkplaatsen, 

huizen, tuinen, boerderijen, weilanden, dijken, schuren of silo’s van 

de bewoners.

Het festival is ontstaan in 2011, vijf jaar geleden. Festivaldirecteur ruth 

wilde destijds een feestje geven maar in haar woonplaats amsterdam 

was niet genoeg plek dus kwam ze uit in de tuin van haar ouders in 

Hongerige Wolf (theetuin Har & mar). samen met vriendin sanne 

groeide het plan uit, moesten er meerdere feestlocaties komen en 

werd het een festival! al sinds de eerste editie is het festival georga-

niseerd samen met de inwoners. Hun gastvrijheid maakt dit mooie 

festival. samen met de unieke omgeving.

locatie
aards en weids. in Hongerige Wolf is het ’s nachts nog echt stil. je 

hoort zelfs geen snelweg op de achtergrond. en hier kun je sterren 

kijken, zonder dat je last hebt van lichtvervuiling. 

Van de schitterende uitgestrektheid van noordoost-groningen krijg 

je kippenvel. in de winter is het mooi maar in de zomer is het goud 

door de volle graanvelden. 

Hier kun je een rondje draaien zonder de horizon uit het oog te ver-

liezen. neem even de tijd om in het gras te liggen en naar de mooie 

wolkenluchten te kijken en leer groningen kennen zoals je het nog 

niet kende. 

Het is de perfecte plek voor kunstenaars om inspiratie op te doen. en 

dat is gelukt, kijk maar naar het programma. er zijn ook verschillende 

onderdelen om meer over de locatie te weten te komen. 

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. midden op het veld kun je muntjes kopen en het 

t-shirt van deze editie, een collector’s item!

dorp
Het festival heet Festival Hongerige Wolf omdat het dorp Hongerige 

Wolf heet. erg groot is het niet: er staan alleen huizen en er zijn geen 

winkels of een kerk of een dorpsplein. Wel is er een buurthuis.

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

 theorieën zijn er wel. over herbergen, echte wolven en de Dollard-

zee. als je nieuwsgierig bent, kun je het beste de bewoners opzoeken 

en ze er naar vragen. 

Het dorp is anders dan de omliggende dorpen. geen huis is hetzelfde 

en dat geldt ook voor de bewoners. in totaal zijn er zo’n 70 Honge-

rige Wolven. 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).

Wil je er aan denken dat je nog steeds in de woon- en leefomgeving 

van de Hongerige Wolven bent? Hou het dorp mooi en schoon en ga 
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oogsttijd
elk jaar rondom het festival is het oogsttijd. Wanneer precies 

hangt af van het weer: het mag niet regen en het graan moet 

er klaar voor zijn. Weinig zon betekent later oogsten. 

als er wordt geoogst tijdens het festival, heb je er een voorstel-

ling bij: gigantische combines (ofwel: maaidorsmachines) 

rijden voorbij. Pas dan wel op voor het landbouwverkeer en 

help mee door aan de kant te gaan. 

als het oogsttijd is, kunnen we sommige locaties niet gebrui-

ken voor het festival. De boeren zijn dan druk en de boerderijen 

draaien van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. meer informa-

tie vind je dan bij de kassa’s, op de website en bij de informatie-

kraam op het schapenveld.

en oh 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 en is de boer zijn inkom-

sten kwijt.

niet zomaar een veldje of een weiland in. maak gebruik van de platte-

grond, daar staat welke locaties je kan betreden en waar de wc’s zijn.

programma
op Festival Hongerige Wolf vind je muziek, theater, dans, beeldende 

kunst, installaties, performances, literatuur, poëzie, film, een program-

ma voor kinderen en programmaonderdelen over de omgeving. 

Het festival is een broedplaats. je vindt er nieuwe voorstellingen, 

onontdekt talent en try outs van ervaren makers. 

Het hele jaar is er gescout naar de beste optredens, exposities, voor-

stellingen, films voor Festival Hongerige Wolf. We hebben superveel 

aanmeldingen gehad en mooie dingen ontdekt en we hebben 

geprobeerd een zo mooi mogelijke gevarieerde mix te maken in 

stijlen, in artiesten (beginnend maar ook ervaren en uit de regio en 

van buitenaf). 

met je toegangskaartje kun alle programmaonderdelen van die 

dag(en) bekijken, je hoeft geen extra kaartje voor de aparte voorstel-

lingen te kopen. Wil je meer weten? op de markt op het schapenveld 

hebben we een kraampje. je kan er merchandise kopen en vragen 

stellen aan een vrijwilliger. of stuur een mail (voor, tijdens of na het 

festival): info@festivalhongerigewolf.nl

overdag en ’s avonds is het festival in en rond het dorp, erna gaat het 

feest door in de Danssilo. blijf je niet te lang in het dorp hangen? Dan 

kunnen de bewoners ook gewoon lekker slapen.
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Bewoners & locaties  
in het programma

De bewoners stellen niet alleen een plek beschikbaar voor de 

optredens in het dorp maar de meesten doen ook zelf actief mee 

tijdens het festival. Ze verkopen bijvoorbeeld spullen (veelal zelf-

gemaakt) of openen een weekendlang hun atelier of werkplaats 

en tonen en verkopen eigen werk. 

Hieronder lees je wie wat doet en wat er zoal te koop is.

jan vogel

Vogel is niet echt zijn ach-

ternaam maar zo wordt hij 

genoemd in het dorp omdat hij 

een volière heeft met honder-

den vogels. tijdens het festival 

verkoopt hij patat en hambur-

gers vanuit zijn tuin. Wel ver van 

de volière natuurlijk zodat de 

vogels geen last hebben van de 

snacklucht.

welpenontBijt / 

 kinder atelier Bij stans 

nummer 1

kunstenares stans woont op 

Hongerige Wolf 1 in Hongerige 

Wolf. in haar tuin opent ze za-

terdag- en vrijdagochtend vanaf 

9 uur een ontbijtplek en atelier 

voor de allerkleinste bezoekers. 

meer info bij het kinderprogramma.

natuur muziek werk-

plaats Bij stans’ kippen-

schuur

stans werkt in de kippenschuur. 

Haar houtwerkplaats is tijdens 

het festival een plek waar mu-

ziekinstrumenten gemaakt wor-

den. een workshop van jacob 

Plooij en stans (zie programma 

sensaties). ook leuk om langs 

te gaan als je nieuwsgierig bent 

naar wat stans voor kunst maakt.

rikus & ineke’s 

 Boekenwinkel 

Het hele jaar door wordt er gele-

zen en dan is er elke zomer weer 

een goed gevulde tweedehands 

boekenwinkel. Het hele dorp 

helpt mee en brengt gelezen 

boeken bij rikus en ineke.  

tip: koop je boek en lees hem 

ergens op een dijk dit weekend.

theetuin nummer 15

De enige plek in Hongerige Wolf 

met wifi! Voor het huis hebben 

ze een heerlijk terras waar je 

even snel kan internetten. en 

je kan er lekker mensen kijken. 

miranda en manuel hebben 

heerlijke homemade hapjes en 

drankjes. lekker exotisch en 

gezellig, zoals zij zijn.

theetuin har & mar

Heerlijk zelfgemaakt vlier bessen-

sap en muntthee uit eigen tuin 

en dat dan opdrinken in die 

schitterende tuin van Harry en 

marieke. Deze plek is overigens 

de oorsprong van Festival 

Hongerige Wolf. Festivaloprichter 

ruth is de dochter van Harry en 

marieke. De tuin is ook expositie-

ruimte en podium voor dans, 

theater en literatuur.

tuin van koos

koos is de zoon van Dikkie en 

marie en woont sinds kort in 

het lieve witte huis vlakbij het 

schapenveld. Zijn tuin is locatie 

voor theater.
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zwik

Dikkie en marie wonen tegen-

over het buurthuis. Ze hebben 

een kinderboerderij aan huis 

want er grazen geiten en er 

lopen kippen in de voortuin. 

Dikkie woont al van jongs af 

aan in Hongerige Wolf en weet 

veel over de geschiedenis. meer 

weten? maak een praatje met 

Dikkie en doe de audiotour (zie 

sensaties).

foto Buiter

bewoners Peter en thea stellen 

hun tuin beschikbaar, zoals elk 

jaar. Hun dochter en schoon-

zoon werken ook al jaren het 

hele jaar door mee aan het 

festival, net als zij zelf. en ze 

zijn actief festivalbezoeker en 

levensgenieter. Peter is overigens 

ook fotograaf. 

Buurthuis hongerige 

wolf & ganzedijk

meet the locals onder het genot 

van een biertje. Het buurthuis 

wordt gerund door vrijwilligers   

uit de buurt. Ze verkopen 

hamburgers (ook ’s nachts in de 

Danssilo) en friet. bij lekker weer 

zijn er ijsjes! en je kan je laten 

bodypainten. er zijn ook twee 

workshops op deze locatie.

atelier rie

rie Honhof woont en werkt al 

jaren in Hongerige Wolf. tijdens 

het festival opent ze haar huis. 

kom kijken naar mooie kunst en 

een mooi huis. (zie beeldende 

kunst).

udema’s winkel

net als zijn broer woont udema 

in Hongerige Wolf. in het da-

gelijks leven beheert hij zijn 

houthandel, met het festival zijn 

winkel met allerlei verschillende 

spulletjes. 

will & arie

Will en arie verkopen nicaragu-

aanse kunstnijverheidsartikelen 

voor hun deur of op de markt. je 

kan het leuke kraampje niet mis-

sen! Het geld dat ze ophalen is 

voor een stichting die zich inzet 

voor mensen met een beperking 

in nicaragua. meer info te ver-

krijgen bij Will en arie zelf of op 

www.familiasespeciales.nl 

molen

tegelijkertijd met boer Willem is 

de monumentale molen in gan-

zedijk geopend. (zie sensaties)

kerk

in Finsterwolde (3 kilometer ver-

derop) staat een oude kerk. een 

bezoekje waard ook als je niet 

gelovig bent. (zie sensaties)

Ben & co

ben uit Finsterwolde (3 kilometer 

verderop) heeft een heel team 

aan vrijwilligers bij elkaar gekre-

gen. samen verzorgen ze het 

ontbijt en het trekkervervoer. (zie 

sensaties)

jurs antiekwinkel

Vlak naast udema heeft jur voor 

de gelegenheid een antiek-

winkeltje. leuk om even rond 

te snuffelen en een souvenir te 

scoren.

schapenveld

De familie bolhuis beheert het 

schapenveld. normaal is het een 

weiland voor hun schapen, nu 

mogen we er een festivalterrein 

van maken! 

camping ganzedijk

in ganzedijk opent Willem elk 

jaar een ‘camping’ in zijn tuin. 

ontbijt is inbegrepen, meer info 

op festivalhongerigewolf.nl

Boer willem

ganzedijk ligt naast Hongerige 

Wolf, ook een klein dorp. een 

koeienboer geeft er op zondag 

rondleidingen op zijn boerderij. 

(zie sensaties)
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fleur de lys 

Deze schitterende groningse 

boerderij wordt gerund door 

astrid en raoul. Ze verkopen 

zelfgemaakte biologische pro-

ducten en er zijn optredens.

amBonezenBosje

opeens is er een bos in de ver-

der zo weidse polder. op de plek 

van het ambonezenbosje in de 

Carel Coenraadpolder werden in 

de jaren ‘50 barakken geplaatst 

waar honderden ambonezen 

woonden, noodgedwongen 

vertrokken uit nederlands-indië. 

tegenwoordig is het bosje in 

privébezit van titia en Willem 

schillhorn van Veen, tijdens 

het festival wordt het door hen 

opengesteld. er zijn ook voor-

stellingen.

galerie  

de groninger kroon 

Deze galerie ligt in de polder. je 

kan er wat drinken en er is een 

expositie. als je dan toch in de 

buurt bent. (zie sensaties)

campings

Het festival heeft twee campings: 

Camping Hamer en Camping 

sikkel. De namen verwijzen 

naar het communisme waar de 

regio bekend om staat. sikkel is 

rustiger en dichterbij het dorp. 

Hamer is dichterbij de Dans-

silo en iets groter. beide velden 

worden ter beschikking gesteld 

door bewoners!

kniepertjes  

& spekdikken

elly maakt ze zelf deze groning-

se lekkernijen: kniepertjes en 

spekdikken. Wat het is? ga zelf 

maar proeven bij hun voor de 

deur, vlakbij het kinderveld.

vervoer
trein

kom je met het openbaar vervoer? geen probleem! Wij halen je 

op van station bad nieuweschans. De festival-pendelbus vertrekt 

elke twee uur. De bussen rijden ook elke twee uur terug vanaf 

het festival terrein. De kosten zijn 3 euro. De tijden van de festival- 

pendelbus staan verderop.

fiets

je kunt goed met de fiets naar het festival komen. Dat is ook handig 

om je op het terrein te kunnen verplaatsen. er is een beperkt aantal 

fietsen te huur op het festivalterrein. Voor 7,50 per dag of voor 17,50 

voor alle drie de festivaldagen. 

auto & parkeren 

Hongerige Wolf is makkelijk te bereiken met de auto. stel je 

navigatie systeem in op ganzedijk 40, Finsterwolde en volg vanaf 

daar de borden.

Parkeren is gratis, mag alleen op de aangegeven plekken en is op 

eigen risico. De parkeerplekken (kort en lang) staan op de platte-

grond in dit boekje.

lang parkeren bij de camping is niet mogelijk met uitzondering van 

een beperkt aantal plaatsen bij camping sikkel (de familiecamping). 

laden/lossen nabij de campings kan, maar houd rekening met circa 

15 km omrijden. Vanaf lang parkeren kun je gratis gebruik maken 

van de festival-pendelbus, die daar elke 2 uur langs rijdt (van en 

naar het treinstation). De tijden staan onderaan deze pagina.
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camper / Busje / caravan

ook een goede optie. Parkeer je mobiele woning op de festival-

camping, rol de voortent uit en laat het feest beginnen! (er is geen 

elektriciteit.)

op het festival

tijdens het festival is het dorp afgesloten voor verkeer. maar let op: 

artiesten, bewoners en festivalmedewerkers rijden af en toe als het 

niet anders kan wel door het dorp. 

op het festivalterrein pendelen tijdens het hele weekend (oldtimer) 

trekkers. je kunt achterop een kar met strobalen mee om van de 

ene naar de andere plek te gaan. De trekkers rijden ook naar de 

camping. een vrijwillige bijdrage is welkom :-) let wel op als je in 

het dorp loopt: er kunnen dus trekkers langskomen. je mag alleen 

achterop de kar in- en uitstappen als die stilstaat. let op de aanwij-

zingen van de festivalmedewerker. een ritje is op eigen risico. en let 

ook op als ze langsrijden!

op het festivalterrein kun je je ook verplaatsen met kano’s, fietsen, 

een bootje of je gaat lekker wandelen.

van en naar de danssilo

na afloop van het programma in Hongerige Wolf (rond midder-

nacht), rijden bussen naar de Danssilo (net buiten het dorp). een 

vrijwillige bijdrage is welkom. lopen of fietsen kan uiteraard ook.

De bussen rijden ook terug naar de campings. Let op: de laatste bus 

gaat vrijdag en zaterdag om 3 uur en zondag om 2 uur.

tijden festival-pendelBus
De festival-pendelbus rijdt op vrijdag 24, zaterdag 25 en zon-

dag 26 juli iedere twee uur een rondje langs treinstation bad 

nieuweschans, de beide campings en de lang parkeren plek. 

De dienstregeling staat hieronder.

halte tijd

bad nieuweschans 
(vertrek)

 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15

Camping sikkel  11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30

Camping Hamer  11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40

lang parkeren  12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00

Camping Hamer 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10  

Camping sikkel 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25  

bad nieuweschans 
(aankomst)

10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40  

op donderdag 23 juli rijdt de bus alleen speciaal voor vrijwil-

ligers. op maandag 27 juli rijdt de bus twee keer alleen van 

Hongerige Wolf direct naar groningen. kijk bij de kassa’s op 

welke tijd de bus vertrekt.



informatie

op het schapenveld vind je een marktkraam van Festival Hongerige 

Wolf. er worden t-shirts verkocht en cd’s van artiesten maar je kan 

er ook terecht met vragen en opmerkingen. De wijzigingen in het 

programma staan er ook vermeld. Die hangen ook bij de kassa’s aan 

het begin van het dorp. 

op de website festivalhongerigewolf.nl en op facebook.com/ 

FestivalHongerigeWolf vind je ook het laatste nieuws.

De presentatoren op het schapenveld geven je ook updates. 

eten & 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 (zie sensaties).

muntjes

je kunt alleen betalen met muntjes, behalve bij de marktkraampjes. 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. 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.

  roedel
Word donateur van Festival Hongerige Wolf! Voor slechts € 25 

koop je jezelf in de roedel voor een jaar. je krijgt een gratis 

t-shirt en je kan zeggen dat je bij de wolvenroedel hoort. Wie 

wil dat nou niet? Dan hoor je er echt bij, woehoe! je koopt je 

lidmaatschap via de kaartverkoop site of bij onze marktkraam 

op het festival. bedankt!
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muziek
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Wet t-SHiRt COnteSt
Schapenveld | vrij 14 

snoeiharde funk en bulderende raps en een 

groot spektakel. Dat is Wet t-shirt Contest. 

logisch dat zij verkozen zijn tot winnaar van 

de eerste Popprijs Zaanslag. Ze stonden al op 

ruigoord en rammen zich naar alle uithoeken 

van nederland, van Den Helder tot Den bosch. 

logisch dus dat ze dit weekend in Hongerige 

Wolf zijn.

tHe Given HORSe
Schapenveld | vrij 15 

the given Horse is het duo marius en johannes. 

in maart gaven ze optredens in japan maar ze 

staan ook gewoon in Hongerige Wolf. Dit ambi-

tieuze muzikale duo reisde vijf weken lang door 

de Vs en deed daar een poging om te overleven 

als straatartiest. Dit avontuur leverde veel inspi-

ratie op en zorgde voor mooie eigen liedjes.

CHaRl DelemaRRe 
amfitheater | vrij 17:45

Charl Delemarre uit limburg is een gedreven 

singer-songwriter met een missie (ja, hij is het 

van dat tv programma). een rondtrekkende 

enigszins getormenteerde troubadour op 

oorlogspad, met een rugzak vol met persoon-

lijke liedjes. recht uit het hart en uit het leven 

gegrepen. een einzelgänger die bij nacht en ontij 

rusteloos door de donkere krochten en steegjes 

van de oude binnensteden doolt. Dit is mooi!

RiCCiOtti enSemBle
amfitheater | vrij 19:30 & 20:30

op vrijdagavond en zaterdagochtend in Honge-

rige Wolf: een heel symfonieorkest! Het ricciotti 

ensemble komt met zo’n 40 muzikanten! Het 

ensemble speelt graag op plekken waar normaal 

geen muziek klinkt. Ze waren al op ongewone 

plekken in binnen- en buitenland zoals het rode 

Plein, een gevangenis of een molen. o ja, ze 

hebben ook al een wereldrecord: 13 optredens 

op een dag. Dit snelste orkest ter wereld vind je 

dit jaar op het relaxste festival van nederland!
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GRaSSmOaWeR
Schapenveld | vrij 21:15

grassmoawer is feest en dat weten we uit erva-

ring! Ze stonden al eerder op Festival Hongerige 

Wolf. een omschrijving van hun muziek? Wat voor 

de hand ligt mag niet vermeden worden. Dus 

geen gezeik, punkrock mag best als een goed r&b 

product de deur uit gaan. Zolang het maar knalt 

mag het best relaxed zijn. Wat onze country in-

vloeden betreft; uitstel is afstel en zo lang we maar 

niet vallen in kuilen die niet voor ons gegraven 

zijn mag dat dus ook best wel. ook niet intimi zijn 

welkom op dit feestje met gitaar, bas, drums, viool, 

klarinet, accordeon en koperblazers.

tHe HOt SPROCketS 
Schapenveld | vrij 22:15

the Hot sprockets uit Dublin zijn vijf rock’n’roll 

vrienden. Ze traden al op in de Vs, Canada en nu 

volgt een eerste tour in europa. Hun muziek is 

doordrenkt met de ziel van de oude blues, coun-

try en soul. en hun optredens steengoed!

iX
Schapenveld | vrij 23:15

iX is marnix Dorrestein, een muzikale duizendpoot; 

hij is componist, producer, gitarist, tekstdichter, 

arrangeur, zanger, drummer, duimpianist en zo nog 

wat. Hij was gitarist van kris berry & Perquisite, is 

co-producer van een album van Herman van Veen, 

won de grote Prijs van nederland en speelt met 

jett rebel. Zijn ouders zijn ook muzikaal en op zijn 

14e debuteerde hij al in het Concertgebouw met 

een compositie! iX toont zijn grote liefde voor mu-

ziek uit de jaren 60, 70 & 80. elektronisch, exotisch 

en futuristisch. marnix wordt begeleid door jasper 

slijderink (keys) en jelle Huiberts (percussie).

le GaRaGe
amfitheater | zat 14:15

boogie time! alternative Delta blues van neder-

landse bodem. geniet met dit laidback drietal 

van het eenvoudige leven. liedjes met een stam-

pend ritme, stuwende gitaren en meeslepende 

harmonica. maak je vooral niet te druk en keep it 

moving & grooving! 
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BeRt HaDDeRS en De nOZemS
boskloPPer 
amfitheater | vrij 18:30 | Fleur de lys | zat 19:45

bert Hadders kocht op een rommelmarkt een 

tweedehands bandrecorder met banden. er 

bleken opnames op te staan van Veenkoloniale 

artiesten, opgenomen door de groningse antro-

poloog gradus j. bosklopper in de jaren vijftig 

en zestig. Hadders heeft het op zich genomen 

de liedjes opnieuw te arrangeren. samen met de 

band de nozems (Wyno bruinsma, johan Vis-

wat, marcel Wolthof) laat hij ze horen om deze 

muzikale schat voor het nageslacht te bewaren.

ORteR aeRial - COCOa
Danssilo | 1:30

kom dansen! Vergeet het onbevredigende 

mens-zijn, wordt weer beest en spar met de 

goden.

met orter aerial richt een groep van grotendeels 

klassiek geschoolde componisten en musici 

(Co-Composing amsterdam, CoCoa) hun pijlen 

op de dansmuziek. 21ste eeuwse compositie-

technieken staan tijdens deze show in dienst 

van de groove met catharsis als ultieme doel. 

bezetting: zang, percussie, trombone, basklari-

net, contrabas, viool.

van DeR vluGt & CO
(imPressie Van) De DrieVingerige 
luiaarD
amfitheater | zat 21:30 | zon 17:15 

Fleur de lys | zat 15:30 | 19:15 | zon 13:15 & 15:30

De acteur bram van der Vlugt is in Hongerige 

Wolf! samen met zijn twee kinderen Floris en 

Hester en vriend lucas. Ze vormen het gezel-

schap Van der Vlugt & Co. 

Van der Vlugt & Co doet een impressie van hun 

concertvertelling De Drievingerige luiaard. Het 

thema van het programma is kleine vergissingen 

met grote gevolgen. in het voorjaar van 2016 

staat een tournee gepland langs nederlandse 

theaters maar eerst zijn de acteur, violist en 

jazzmusici hier te zien. 

Dj PSaR
Danssilo | vrij 24-3 (pauze van 1:30-2:30)

De amsterdamse dj Psar is de dj van orter aerial 

(Danssilo, 1:30) en zorgt voor een feestje voor 

en na die show. Dj Psar heeft trouwens al eerder 

plaatjes gedraaid tijdens de Hongerige Wolf 

eXPress in amsterdam. uit ervaring weten we, 

dit wordt dansen!
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OSkamP
amfitheater | zat 15

joost oskamp – alias oskamP – ken je van 

zijn debuutalbum “transatlantic Hope” dat hij 

maakte in los angeles met producer todd burke 

(Foo Fighters, the kooks). De recensies waren 

lovend en joost is een graag geziene gast op 

festivals, radioshows en De Wereld Draait Door. 

Zijn nieuwe album “De nieuwe gezelligheid” 

komt dit najaar uit. Het is een album recht uit 

het hart met soulvolle popsongs en intieme folk, 

gezongen in joost zijn moerstaal. De eerste 

single heet “Piekerhoofd”.

eCHO mOviS
Schapenveld | zat 16:30

echo movis is een psychedelische indieband uit 

baarn en soest. new-Wave gitaarherrie meets 

Destiny’s Child meets West-afrikaanse gitaarmu-

ziek. Ze hebben net een tour in belgië achter de 

rug, een optreden in de amsterdamse poptem-

pel Paradiso en een deelname aan de grote Prijs 

van nederland. in mei kwam hun debuutalbum 

uit. Hun eerste single heet ‘mehico’. en ze heb-

ben een nummer ‘lonewolf’, hoe toepasselijk. 

Check it out!

Canti vaGanti
ConCert in bosbes majeur
tuin van koos | zat 15 & 16

Concert in bosbes majeur is een performance 

waarin live muziek de hoofdrol speelt. behalve 

de instrumenten (accordeon, piano, dwarsfluit, 

gitaar, tamboerijn) spelen de muzikanten met 

allerlei soorten fruit en creëren ze een aange-

name, ongewone sfeer. De muziek impregneert 

het fruit.

Proef de kleuren.

je bent wat je eet.

smakelijk leven

Canti Vaganti is italiaans getint muziektheater 

uit madrid, een eigenaardig duo bestaande uit 

de moderne minstreel bruno gullo (italiaan) en 

belevingstheatermaker kateleine van der maas 

(nederlandse). Zondag speelt het duo een ander 

stuk in de tuin van koos (zie theater).
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tHe BlinD ROOFeRS
Schapenveld | zat 19:15

De unieke, pakkende stem van frontman antonie 

samen met de swingende grooves van de 

andere bandleden maakt deze groep. Ze mixen 

invloeden uit de genres americana, Classic rock 

en surf van de 60’s en 70’s maar dan klinkt het 

als muziek van nu. gemaakt in groningen. Hun 

debuutsingle is net uit. en ze wonnen in 2014 al 

de PoPgroningen talent award.

HilBRanDt
Schapenveld | zat 22

Deze 9-koppige band speelt sjamanistische 

zeemansliedjes. over havendorpen en vergeten 

verhalen. ideaal voor een optreden in het oude 

garnalendorp Hongerige Wolf aan de Dollardzee. 

Hun liedjes zijn geïnspireerd door Friesland waar 

Hilbrandt vandaan komt. Het is er leeg en mod-

derig. je kunt er op de pier uitwaaien en dan 

schuren de regen en wind je schoon.

in november kwam hun debuutalbum ‘Haven’ uit.

YakumO
Schapenveld | zat 23

Yakumo neemt je mee met hun hypnotiserende 

tracks. Hun nummers worden live opgebouwd, 

met rauwe analoge synthesizers en drum loopjes. 

subtiel veranderende betoverende melodieën 

nemen je langzaam mee op een reis naar 

verlaten tropische landschappen. Dit najaar is 

Yakumo geselecteerd voor de Popronde maar 

leuker nog is ze natuurlijk deze zomer al te zien. 

ROCknROlla SOunDSYStem 
Danssilo | zat 24-3

Vorig jaar maakten ze er een te gek feest van in 

de Danssilo en daarom dit jaar weer! rockn-

rolla soundsystem brengt funk, soul, reggae, 

breakbeat, hip-hop en moddervette grooves 

in z’n meest aangedikte vorm. Hun eigen edits 

en remixes van onder andere aretha Franklin, 

Van morrison, De staat en buena Vista social 

Club hebben wereldwijd meer luisteraars dan 

volle voetbalstadions. een ijzersterk concept 

dat bij elke groningse aardbeving overeind blijft 

staan!
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jO maRCHeS
Fleur de lys | zon 11:30 | amfitheater | zon 14

Denk aan een mix van st. Vincent, björk, Por-

tishead en tame impala: dat is jo marches. Het 

is de band van de utrechtse singer-songwriter 

johanneke kranendonk. in de herfst komt haar 

eerste release. op dit moment wordt er druk 

aan gewerkt. een voorproefje van de directe, 

dromerige, intieme, vertellende liedjes hoor je in 

Hongerige Wolf.

BOOGie CHilleRS
Schapenveld | zon 13:15

boogie Chillers is een soulful garage trio uit gro-

ningen met Hotdog t jagersma, miss Fiona jane 

(gitaar/vocalen) en drummer koos borg (green 

Hornet). Fris, rauw, sexy, avontuurlijk en swin-

gend! Ze zijn geselecteerd voor de Popronde in 

het najaar. Dan komt ook hun vinylplaat ‘Down 

from the tree’ uit. boogie Chillers stonden al in 

het voorprogramma van maison du malheur en 

the gories in Vera groningen. 

let’s boogie!

inGe van CalkaR
Schapenveld | zat 17:30

inge van Calkar timmert al jaren serieus aan 

de weg in het nederlandse muziek landschap. 

Ze was 3Fm serious talent, stond in DWDD, 

deed een tour, maakte een album, stond in het 

voorprogramma van Van Dik Hout, verzorgde de 

support van the Handsome Poets en er is meer. 

Wie singer-songwriter muziek verwacht komt 

bedrogen uit. inge en haar band (Christof bau-

wens, Frank Fiedler, marcel Wolthof en jeroen de 

jong) maken stevige popmuziek, met invloeden 

van alternatieve bands zoals radiohead.

linDe nijlanD
Fleur de lys | zon | 12

De in het nabij gelegen nieuwe statenzijl 

wonende folkzangeres linde nijland behoort 

tot de top van de europese folk. Ze treedt op 

in binnen- en buitenland en maakte in totaal 

10 cd’s. linde maakte meer dan 15 jaar deel 

uit van het bekende folkduo Ygdrassil. Ze heeft 

een kristalheldere stem en een op iers, engels 

en amerikaanse folk geïnspireerd repertoire. al 

10 jaar en ook deze zondag, treedt ze op met 

multi-instrumentalist bert ridderbos (gitaren, 

cittern, accordeon).
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nana aDjOa
amfitheater | vrij 16

nana adjoa’s muziek ziet voor het eerst het 

daglicht. Ze maakte al een tijdje stapeltjes 

onvoltooide muziekstukken maar ze werkte al 

jaren vooral als bassiste. nu zijn haar stukken 

af en gaat nana solo. en met succes! Vorig jaar 

haalde ze meteen al als singer-songwriter de 

finale van de grote Prijs van nederland. in haar 

melodische dromerige liedjes vind je invloeden 

uit West-afrika, grunge, elektronische muziek 

en soul.

vikinGS in tiBet
Schapenveld | zon 17:45

De nieuwste jonge ontdekking uit groningen: 

jeppe, marijn, joe en niels ofwel: Vikings in ti-

bet. Ze wonnen dit jaar de PoPgroningen talent 

award en brachten net de nieuwe single ‘White 

room’ uit. Ze zijn geïnspireerd door artiesten als 

sigur rós en radiohead. met hun eerste album 

zijn ze druk bezig maar daarvoor zie je ze al in 

Hongerige Wolf. Hier gaan we meer van horen!

Dj Hnk
Danssilo | zon 22:30

Dj Hnk ken je misschien als Henk kanning, 

radiomaker en een van de vaste waardes van het 

Zwolse Dj-collectief sabotage. onder het motto: 

‘alles valt te mixen als je maar goed roert’ draait 

hij een dansbare mix van oude en nieuwe parels. 

om Festival Hongerige Wolf goed af te sluiten in 

de Danssilo.

aFROnaut
Schapenveld | zon 20

‘na een lange ruimtereis heeft de afronaut een 

thuis gevonden om zijn verhaal te vertellen’. als 

rapper, zanger en producer heeft afronaut de 

totale controle over zijn muziek en bouwt live 

complete nummers op met alleen zijn stem en 

een loopstation. muzikaal bevindt hij zich ergens 

tussen hiphop, eDm en neosoul. klinkt als; out-

kast, jamie Woon en Frank ocean.
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BOOm BOOm Du teRRe
Schapenveld | zon 21

jornt jan bras - de man achter boom boom  

Du terre - werd in 2009 al uitgeroepen tot ‘beste 

muzikant van nederland’. toen nog voorname-

lijk bekend als drummer maar nog geen jaar 

later werd met een kersvers debuutplaat op zak 

onder andere de X-ray stage van lowlands op 

z’n kop gezet. Dansbare muziek is eigenlijk het 

enige genre waar hij zich toe lijkt te confor-

meren. De aankomende eP van boom boom 

du terre (werktitel ‘voodoo’) is zo goed als af. 

Verwacht veel gadgets op het podium!

maDelieF liCHt
amfitheater | zat 13:15

singer-songwriter madelief licht heeft in februari 

haar debuutalbum ‘bits & Pieces’ uitgebracht. Ze 

studeerde aan de rotterdamse popacademie en 

groeide op in een huis vol kunst. liefhebbers van 

americana, westcoast-rock, en lo-fi pop zullen 

verrast zijn door deze veelzijdige zangeres met 

haar frisse stem. met een gevoel voor catchy 

hooks en melodieën. een belofte voor de toe-

komst! 
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tin men anD tHe telePHOne 
Buurthuis | vrij 16:30 & 20:45, zo 18:30 

amfitheater | za 20:15 | Fleur de lys | za 12, zon 10:30

tin men and the telephone houden van impro-

visatie in een nieuw jasje. De drie musici zijn 

opgegroeid met (moderne) klassieke muziek, 

hip-hop, balkan en hedendaagse jazz. uitda-

gend, verleidelijk, komisch, boosaardig maar 

altijd met grote muzikale diepgang en sterke rit-

mes. Dit weekend gaan ze materiaal spelen van 

hun nieuwe interactieve programma tinmendo, 

waarin het publiek een grote rol heeft. ter 

voorbereiding: download de tinmendo remote 

Control app voor smartphone voor de show 

(itunes & google Play).

ROelOF van DeR velDe
amfitheater | vrij 13:15

roelof van der Velde zingt eigen repertoire in 

het gronings. Het gaat niet over groningen en 

het gaat niet over zijn taal. Het bekt gewoon 

beter dan engels. roelof speelt ook met de band 

VanDoage maar op Festival Hongerige Wolf 

speelt hij de liedjes in het klein, live met zijn 

akoestisch gitaar. Hij wordt digitaal ondersteund 

door o.a. bas en drums. 

QuaRtet QuinetiQue - BiRDS
ambonezenbosje | zat 12 & 17:30

Het strijkkwartet Quartet Quinetique laat zich 

o.a. inspireren door de zanglijster, meeuw, 

merel en specht. Vera van der bie, Peter grond, 

adriaan breunis en jur de Vries spelen live met 

echte vogels. met speciaal hiervoor geschreven 

stukken gaan ze de interactie aan in spannende 

improvisaties waarin de vogels schitteren. De 

stijl van de stukken varieert van pop tot klassiek, 

van rock tot jazz, van modern tot folk; geen 

 alledaags strijkkwartet dus!

ROSa enSemBle - PelOtOn
Fleur de lys | zat 20:45 

gezeten op racefietsen speelt het rosa ensem-

ble (Daniel, Florian, Peter en mike ‘Peloton’) de 

muziektheatervoorstelling Peloton waarin de 

fiets centraal staat en als muziekinstrument 

bespeeld wordt. Verder zijn er bidons met water, 

doping, hun stem, een klarinet, een contrabas 

en meer. rosa speelt de tour de France in een 

half uur. Vier rosa-renners strijden om Parijs, de 

gele trui, de tijdrit, de afdaling, de bolletjestrui en 

de zoenen van de ronde-miss. en dat gaat niet 

zonder slag, stoot of een fikse valpartij.
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SanDYlanD
amfitheater | zon 14:45

sandyland is de nieuwe band van Colin lee. 

 nadat hij jarenlang actief is geweest als drum-

mer in verschillende bands en als songwriter 

voor verschillende projecten, vertelt hij nu zijn 

eigen verhaal. De vorig jaar uitgebrachte single 

“stars” is gebruikt onder een reclame en dat 

leidde tot het maken van een heel album die uit 

zal komen in 2015. met zijn band spelen ze lied-

jes in een stijl van top 40 pop, Californische surf 

en een beetje Coldplay. Welcome to sandyland!

BlaCk BuRneD BBQ-BOYS
Schapenveld | zat 15:45

black burned bbQ-boys spelen de muziek waar 

ze zelf het meeste van genieten: Chicagoblues, 

rock ‘n’ roll, roots music, country, rockabilly. De 

muzikanten bij de kunstacademie minerva in 

groningen. De band is ontstaan om tijdens de 

bbq feesten aan het eind van ieder schooljaar de 

aanwezige studenten te vermaken. en wegens 

succes nu op Festival Hongerige Wolf!

GRaveDiGGeRS
Schapenveld | zat 18:45

Het is een regelrechte sensatie de gravediggers 

te zien spelen. De vlammen vliegen van het 

podium af. De band begon ooit als jaren vijftig 

rockabilly maar had daar al snel schoon genoeg 

van en de sound weer meer zoals aCDC. De 

bandleden hebben al een boel ervaring maar 

blijven zichzelf vernieuwen. als gravediggers zijn 

ze harder, sneller en strakker dan ooit tevoren.

aleXi lalaS
Schapenveld | zon 15:30

De utrechtse viermansformatie alexi lalas is 

bezig met het tweede album. Ze maken har-

monieuze en hypnotiserende -art of repetition- 

songs. op het eerste album was vooral rinse 

Visser te horen. Hij is de oprichter van de band, 

songwriter en multi-instrumentalist. Het nieuwe 

album wordt meer een bandalbum. alexi lalas 

bestaat precies twee jaar en stond al in het 

voorprogramma van london grammar (HmH) 

en blaudzun.
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uitZiCHt in HOnGeRiGe WOlF
sCHilDerWerkPlaats
jan vogel | vrij 14-15 & 17-19 | zat 13-15 & 17:30-19 

zon 14:30-15:30 & 17-18:30

Festival Hongerige Wolf nodigt je uit vast te leg-

gen wat je ziet. met het thema: ‘uitzicht in Hon-

gerige Wolf’ vragen we bezoekers, professionele 

schilders en iedereen die zin heeft een schilderij 

te maken. op hout, op doek, met verf, met pot-

lood. kom naar onze schilderwerkplaats en leef 

je uit! alle werken worden zorgvuldig bewaard 

en tijdens een nieuwe editie van Hongerige Wolf 

eXPress tentoongesteld.

Rie HOnHOF
atelier Rie | vrij 14-17 | zat & zon 10-13, 14-17 | doorlopend

Hongerige Wolf staat al decennia lang bekend 

als kunstenaarsdorp en dat komt mede door rie 

Honhof. rie exposeert haar werk al zo’n 50 jaar. 

Dit keer in haar prachtige huis waar ze woont en 

werkt. Wees welkom in haar leefwereld en bekijk 

haar werk: tekeningen, schilderijen, objecten, 

collages en assemblages. Het is allemaal te koop. 

Beeldende 
kunst
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Het SOkkelPaRaDijS  
FOlkORRel mOnumentii
Bebouwde kom bord 

konstructie | vrij, zat, zon 13-16 | doorlopend 

Saklamptour | vrij, zat, 23-23:45 | zon 20:30-21:15 

kunstenaarsduo WsVg (Willem sjoerd van Vliet 

& Fleur van greuningen) tovert samen met 

hun assistenten ameVD en HHVg (herkenbaar 

aan de kleurige overalls) de berm om tot Het 

sokkelParaDijs - folkorrel monumentii. in 

dit paradijs staan tien monumenten voor tien 

volksverhalen uit Hongerige Wolf. De eerste 

vernisaazj is op vrijdag en is gewijd aan de 

laatste garnalenpelster van Hongerige Wolf: 

zij werd verdreven door machines die sneller 

konden pellen dan zij. of, misschien niet sneller, 

maar wel langer achter elkaar. luister naar het 

volledige verhaal tijdens de opening.

sokkelkonstruktie
bouw overdag mee aan de sokkels met je meegebrachte, mooie 

afval.

elke dag van 13 tot 16 uur.

sokkelsaklamPtoer  
met sokkelVernisaaZjes
neem je saklamp mee en ervaar elke dag minstens drie feestelijke 

openingen van sokkelmonumentii en luister naar folkorrelistische 

verhalen.

elke dag om 23 uur verzamelen bij het bebouwde kom bord.



50 51

juDitH’S juWeeltjeS
Fleur de lys | vrij 12-19 | zat 11:30-21:15 | zon 11:15-19:30 | doorlopend

maak kennis met de jongste generatie kunste-

naars! speciaal voor Festival Hongerige Wolf 

struinde judith de bruijn de eindexamenexpo-

sities van de nederlandse kunstacademies af 

en maakte een selectie van kunstwerken van 

net-afgestudeerde veelbelovende kunstenaars. 

Die laten we zien in een tentoonstelling in de 

mooie boerderij Fleur de lys en op onverwachte 

plekken op het festival. 

Bij de kassa’s en op onze informatie-markt-

kraam op het Schapenveld vind je meer infor-

matie over de werken en de makers.

OlGeR
booHH
theetuin Har & mar | vrij 12-20 | zat 12-20:30 | zon 12-19 | doorlopend

al sinds de eerste editie openen Harry en ma-

rieke een theetuin. een schitterende tuin waar 

eigenlijk al jaren een mooie beeldenexpositie 

ontbreekt. op de vijfde editie is dat gelukt! Ver-

spreid door de tuin hangen en staan de beelden 

van olger. met zijn bevreemdende sculptu-

ren verbeeldt hij op een intrigerende manier 

de geesten en spoken die in de hoofden van 

mensen dwalen. De keramieken beelden maken 

de tuin nóg mooier en een bezoek meer dan 

waard! o ja, vergeet geen vers kopje muntthee 

te drinken.
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De kiekjeSkaR 
Op straat | vrij, zat, zon 12-20 | doorlopend

De kiekjeskar is een oldtimer bus waarin een 

“photobooth” is gebouwd. Fotografe Wendy 

eggen legt je hier vast. met allerlei attributen 

kan je op de foto zodat je een onvergetelijke 

herinnering hebt aan het festival. De foto’s 

worden gelijk uitgeprint. je moet er wel voor 

betalen.

aDmiRaal OOSteRBROek
jan vogel | zat 15:15 & 15:45 & 16:15 | zon 15:45 & 16:15 & 16:45

sinds 1982 is hij er: admiraal oosterbroek. 

Zijn verhalen laat hij het liefst tot leven komen 

door ze te vertellen. Hij brengt een drieluik van 

verhalen; een vlecht van drie onlosmakelijk ver-

bonden 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!

sensaties
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WeRktuiG
amfitheater | vrij, zat, zon 12-24 | doorlopend 

vlak voor middernacht rituele afsluiting

ruim een week van te voren slaat de in de 

Zaanstreek gevestigde kunstenaarsgroep Werk-

tuig hun kamp op in Hongerige Wolf en tim-

meren zij de handjes uit de mouwen. samen 

maken zij een bizar kunstwerk, gemaakt van het 

sloop- en afvalhout uit het groninger landschap. 

Werktuig is geboren uit vriendschap, opgevoed 

in de kraakbeweging en uitgegroeid in creatieve 

gekte!

Vorig jaar heeft Werktuig de rondzwervende 

hongerige wolf gestild met een groot vuur. 

inmiddels sluipt zij weer rond het dorp en is het 

aan Werktuig om de wolf wederom te verdrij-

ven. De autoriteiten vonden het tuig vorig jaar 

wel wat gevaarlijk, dus dit jaar pakken zij het 

anders aan. Zonder vuur… of toch wel? Help 

allemaal om de wolf te verdrijven en het dorp 

weer een jaar rust te gunnen.. neem allen een 

klein kaarsje mee.

Werktuig bouwt met alles en ook met iedereen. 

bouwers, kunstenaars, artiesten en publiek. kom 

langs en beleef kleine avonturen in dit grootse 

kunstwerk!

eXPOSitie ’50 tinten BlauW’
galerie De groninger kroon 
Galerie De Groninger kroon | zat, zon 11-18 | doorlopend

net buiten Hongerige Wolf ligt galerie De gro-

ninger kroon. De plek en het uitzicht vormen 

samen een schilderij op zich. Zeker de moeite 

waard om tijdens het festival even te gaan kijken 

dus. en je kunt er onder de oude appelbomen 

een lekker kopje thee drinken.

tijdens het festival is de expositie ’50 tinten 

blauw’. blauw is door de eeuwen heen veelvul-

dig door kunstenaars gebruikt. Denk aan Paul 

klee’s blaue reiter, matisse’s blauwe landschap-

pen en Picasso had ook een blauwe periode.

De deelnemende kunstenaars van nu zijn ook de 

uitdaging met blauw aangegaan. Het resultaat is 

een sprankelende tentoonstelling. 
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kijkje Bij FleuR De lYS
Fleur de lys | vrij 12-19 | zat 11:30-21:30 | zon 10:30-19 | 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 zwartblesscha-

pen en koeien en kippen en katten. tijdens het 

festival is hier ook van alles geprogrammeerd. 

genoeg reden om hier een kijkje te nemen!

SkateRamP
Skateramp | vrij, zat, zon 12 -22 | doorlopend

tussen de bandjes door kun je hier muziek 

maken of luisteren. bandjes die op het podium 

staan, doen hier af en toe een kleiner intiemer 

optreden. Het programma staat bij de locatie. 

op de lege plekken in het programma mag je je 

eigen naam invullen en optreden op deze plek 

met fantastische akoestiek! 

Ben & CO
trekkers
vrij, zat, zon 9-22 | doorlopend 

al sinds de eerste festivaleditie 

rijdt ben aanhangwagens met 

zijn oldtimertrekkers rond in 

Hongerige Wolf. samen met 

zijn hondje siep. achteraan zijn 

trekker een kar met strobalen. 

iedereen die geen zin heeft in 

lopen, mag achterop mee liften! 

(op eigen risico.)

De trekker rijdt een aantal keren 

speciaal voor kinderen (naar het 

welpenontbijt en knutselatelier 

van stans elke ochtend en naar 

boer Willem op zondagmiddag). 

FestiValontbijt
Sluisje | vrij, zat, zon, ma 8-13 | 

doorlopend

Heb je ‘Honger als een Wolf’, 

kom dan ontbijten bij de grote 

slapersluis, naast camping Ha-

mer. Het team van ben maakt 

er wat lekkers voor 2 muntjes 

(4,40 euro): eieren vers van de 

boer en koffie. Heb je alleen (na)

dorst, dan schenken we ook 

koffie met ‘groninger koek’, thee 

melk of jus d’orange. op maan-

dag ‘kliekjesontbijt’. 
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natuuR muZiek WeRkPlaatS 
kippenschuur | vrij, zat, zon 13-18 workshop doorlopend | 18-18:45 Show & tell

jacob Plooij & Stans van de Geer 

stans en jacob hebben elkaar vorig jaar ontmoet in 

Hongerige Wolf. De twee kunstenaars uit amster-

dam en Hongerige Wolf beheren dit jaar samen de 

natuur muziek Werkplaats in De kippenschuur, de 

werkplaats van stans. ontdek met deze workshop 

welke instrumenten je kunt maken in het dorp. on-

derzoek de natuur. Denk aan rainsticks van beren-

klauw, rietfluitjes en bamboedoedelzakken en nog 

veel meer! neem je inspiratie mee, deel, ontdek en 

maak. en oefen! elke dag eindigt met een ‘show & 

tell’. De workshop is voor alle leeftijden.

Heen en WeeRWOlF & kanO’S
Heen en weer wolf | vrij, zat, zon 12-22 | doorlopend

een vlot gemaakt van plastic afval van het 

festival van afgelopen jaar. gedoopt de Heen 

en Weer Wolf. Het vlot is na de bouw tijdens de 

vorige editie ingezaaid en nu een klein natuur-

eilandje geworden. leuk om nu op te dobberen, 

muziek op te maken of naar te kijken.

er liggen ook kano’s hier waarmee je helemaal 

naar het sluisje kan varen. aangeboden door 

Huninga’s Watersport.

Pas op met zwemmen hier! er liggen schelpen 

op de bodem.

WOeliG veRleDen  
van HOnGeRiGe WOlF
Buurthuis | vrij 12:30 & 15:30 | zat 14 & 16

instituut voor natuureducatie

Het open landschap van Hongerige Wolf is als een 

open boek, ten minste als je het kunt lezen. iVn-

leden (instituut voor natuureducatie) gerrit smit 

en Hendrik van der Ham ‘lezen voor’. Hongerige 

Wolf ligt vlakbij een uitloper van de Waddenzee: de 

Dollard. oude dijken en wierden vormen de stille 

getuigen van de strijd die tegen het steeds weer 

opkomende water is gevoerd. Het dorp was van 

oorsprong waarschijnlijk een kamp voor arbeiders 

die het land rondtrokken om hun brood te ver-

dienen met de aanleg van dijken en polders. Deze 

polderjongens leidden een hard bestaan en wer-

den door de plaatselijke bevolking met argwaan 

bekeken. Hun verhaal is het vertellen waard.

BODYPaint Bij Het BuuRtHuiS
Buurthuis | vrij, zat, zon | doorlopend

altijd al zelf een kunstwerk willen worden? Het 

buurthuis maakt het mogelijk: je kan je er laten 

bodypainten. je kan kiezen voor je hele lichaam 

of een klein stukje mag ook. informatie en 

prijzen vind je bij het buurthuis. net als eten en 

drinken trouwens.
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auDiOtOuR
Zwik | vrij, zat, zon | 12-15 & 16-20 doorlopend

Ruth Weites en Dikkie Zwik

Hongerige Wolf is als een museum. overal om 

je heen schitterende werken waar je eigenlijk 

het verhaal bij zou moeten weten. Daarom kent 

dit festival een heuse audiotour. samengesteld 

door festivaloprichter en -directeur ruth, tevens 

oud-bewoner van het dorp. en Dikkie, al van 

kinds af aan bewoner en de verhalenverteller 

van Hongerige Wolf.

De audiotour begint en eindigt bij Dikkie Zwik. 

mOlen in GanZeDijk
molen | zon 11-16

naast Hongerige Wolf ligt ganzedijk, ook dit 

dorp werkt mee aan Festival Hongerige Wolf: er 

is een camping, er wonen vrijwilligers van het 

buurthuis en je kan er een bezoek brengen aan 

de udema’s molen. een koren- en pelmolen uit 

1868. altijd al in een oude molen willen kijken? 

Dit is je kans!

keRk
kerk | vrij 14:30 rustpunt | 15 orgelconcert | 15:30 rustpunt  

zat 12:30 orgelconcert | 13 & 17 rustpunt 

zon 9:30-11 (kerkdienst | na afloop koffie)

rustPunt
in de meest onkerkelijke streek van oost-gro-

ningen staat een oude middeleeuwse kerk. Het 

is de meest dichtbij zijnde kerk (3 kilometer van 

het festival) van Hongerige Wolf. even klaar met 

de festivaldrukte? Fiets er even heen om tot rust 

te komen.

kerkDienst Van PreDikant WolF
ja, echt! De predikant van de kerk heet Wolf jöhlinger. Zondag-

ochtend houdt hij een dienst, ook voor alle festivalgangers, 

atheïsten, anti-gelovigen en andersgelovigen. Wees welkom.   

er rijdt een pendeldienst vanaf Hongerige Wolf.

orgelConCert
Vorig jaar nog was sjak noordermeer bezoeker van Festival Hongerige 

Wolf en op zoek naar een kerk om als organist te spelen. nu is hij 

de nieuwe organist van de kerk en laat hij horen wat hij kan op het 

orgel uit de 19e eeuw. Hij speelt klassiek, religieus, modern en pop.
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ROnDleiDinG  
van kOeienBOeR Willem
Boer Willem | zon 11-16 

vertrek trekker voor kinderen om 15 vanaf kinderveld

altijd al willen weten hoe een koe zijn nacht 

doorbrengt? tijdens Festival Hongerige Wolf 

geeft boer Willem uit het naastgelegen dorp 

ganzedijk een rondleiding op zijn boerderij. en 

natuurlijk mag je kalfjes aaien en melk proeven. 

en geldt niet alleen voor kinderen. iedereen is 

welkom.

kWelDeRWanDelinG
Zeedijk | vrij 13:30-16 | zat, zon 13-15:30

net achter de zeedijk bij Hongerige Wolf ligt 

een zeearm van de Waddenzee: de Dollard. een 

gids neemt je mee en leert je van alles over dit 

bijzondere kweldergebied. Hongerige Wolf dankt 

haar naam waarschijnlijk aan de zee die steeds 

opnieuw land won als de klauwen van een wolf. 

laarzen zijn gewenst als je door de klei banjert!

BakkeRij De eenvOuD
Broodveld | vrij, zat, zon 12-18 uur | doorlopend 

Camping Sikkel | zat heel vroeg 9 uur 

Camping Hamer | zon heel vroeg 9 uur

De bewoners van Hongerige Wolf waren zo en-

thousiast over mobiele bakkerij de eenvoud uit 

amsterdam, dat ze samen met initiatiefnemers 

Peik en sander een schaftkar kochten, opknap-

ten en ombouwden. er zit zelfs een zelfgemaak-

te oven in van echte groninger klei.

tijdens het festival zullen de twee mobiele bak-

kerijen - amsterdam én Hongerige Wolf - geza-

menlijk op het broodveld staan. iedere ochtend 

rijden bewoners en Peik en sander naar een van 

de campings zodat je hier samen met andere 

vroege vogels superlekkere broodjes kunt op-

peuzelen. iedereen is van harte welkom om mee 

te helpen met het bakken en tegelijkertijd het 

gesprek aan te gaan over eenvoud.
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festival hongerige wolf duikt af en toe ergens
in het land op als mini-festival. op een mooie 
plek zorgen we dan voor muziek, theater, 
literatuur, beeldende kunst, een kinder- en 
filmprogramma zoals je dat van ons gewend 
bent! met nieuwe namen en de leukste artiesten 
van de afgelopen editie(s). en natuurlijk onze 
enige echte festivalsfeer!

wil je op de hoogte gehouden worden van de 
eXpress?  
mail dan naar info@festivalhongerigewolf.nl 
met als onderwerp: hw eXpress. tot dan!

65
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kinDeRkunStkijkWijZeR
kinderveld | vrij, zat, zon 12-18 | doorlopend

op Festival Hongerige Wolf is een heleboel kunst te vinden. net 

als vorig jaar heeft Hanneke lanslots een kinderkunstkijkwijzer 

gemaakt. aan de hand van vragen en kleine opdrachtjes leer je op 

een onderzoekende manier kijken naar kunst. lijkt je dit leuk? Haal 

de kijkwijzer op bij het kinderveld en ga samen met je ouders op 

onderzoek uit!

ROnDleiDinG  
van kOeienBOeR Willem
Boer Willem | zon 11-16 | doorlopend

Vertrek trekker voor kinderen om 15 vanaf kinderveld.

Zie programma ‘sensaties’

kinder
programma
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WORkSHOP OuDeR-kinDYOGa
kinderveld | zat, zon 10.30 | 2 t/m 6 jaar | 11.30 | vanaf 7 jaar

De kinderYogajuf

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 ouder-kindyoga. 

om met elkaar onszelf wakker te schudden, de 

zon te begroeten, het yogaspel te ontdekken 

en lekker weg te dromen bij muziek of in een 

fantasieverhaal!

timmeRDORP
kinderveld | zon 15.30-18 | doorlopend

Het is weer timmerdorptijd! kom naar het kin-

derveld met je vader en je moeder en bouw van 

hout de mooiste beesten, de grootste huizen 

en de raarste fantasievoorwerpen. alles kan en 

mag! eline geeft om 16.00 uur een workshop 

aan de oudere kinderen. 

DROOm GROOt!
kinderveld 

zat 16.30 doorlopend | 19 voorstelling bij het kampvuur | 8 t/m 12 jaar

Door Sophie Plekker

Vind jij het leuk om zelf je eigen scene te schrij-

ven? Wil jij behalve toneel spelen ook regisseren 

en meedenken over een korte voorstelling? je 

bent in deze workshop de acteur, regisseur en 

schrijver van je eigen voorstelling. Het thema is 

dromen. Doe mee met improviseren, schrijven 

en bedenken wat te vertellen aan het publiek.

ik Ben ik en Wie Ben jij?
kinderveld | vrij 14-16 | doorlopend | vanaf 8 jaar

Door Hanneke lanslots & ankje Berkhof 

Wie zijn eigenlijk de mensen die in Hongerige 

Wolf wonen? en wie zijn de mensen die op 

bezoek komen tijdens het festival? Wat is hun 

lievelingskleur en wat vinden ze het allllllleer-

leukste om te doen? 

gewapend met camera en typemachine maak je 

portretten van bewoners en bezoekers, in beeld 

en in woord. Wat is waar en wat niet? De portret-

ten worden een expositie in het bushokje bij het 

kinderveld zodat iedereen tijdens de rest van het 

weekend precies weet, wie wie is!
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kamPvuuR in Het  
HOnGeRiGe WelPenDORP!
kinderveld | vr, za 19 | doorlopend

De vuurmannen en het voorleesvrouwtje

op vrijdag- en zaterdagavond kun je rond het 

kampvuur zitten. onze Vuurmannen zorgen 

dat het vuurtje lekker wordt opgestookt en het 

heerlijk warm en gezellig wordt op het kinder-

veld. op vrijdagavond zal ons Voorleesvrouwtje 

allerlei verhalen voorlezen, zodat je daarna 

heerlijk kunt slapen. je mag in pyjama komen. 

op zaterdagavond sta je tijdens het kampvuur 

misschien zelf wel in de schijnwerpers, word je 

al nieuwsgierig?

HeRinneRinGen veRZamelen!
kinderveld | zat 13 | doorlopend

Hanneke lanslots 

luisteren naar muziek, stampen in de modder, 

slapen in een tent, op het festival is van alles te 

beleven. Zo veel zelfs, dat je bijna zou vergeten 

wat je allemaal meemaakt. Daarom ga je bij 

deze workshop al je herinneringen verzamelen.

elke herinnering schilderen we op een steen en 

deze stenen stoppen we samen in een zakje. Zo 

kan je je herinneringen met je meenemen en na 

het festival nog nagenieten.

Plukken & Plakken
kinderveld | zat 15 - 16.30 | doorlopend

eline Stalman

Welke wezentjes houden zich schuil tijdens het 

festival? Ze zijn er wel, maar we zien ze niet! Wie 

genieten er vanuit het bos en het gras mee van 

het festival? We fantaseren, plukken en plakken 

er op los. met takjes en allerlei soorten bladeren, 

gevonden op het festival, maken we collages 

van deze figuren. We exposeren onze kunstwer-

ken op een heel groot bord, zodat alle festival-

bezoekers deze geheimzinnige wezens voor 1 x 

kunnen zien!

een WeRelD  
van liCHt en SCHaDuW
kinderveld | zon 13 workshop | doorlopend  

14:30 voorstelling | 7 t/m 12 jaar

eline Stalman & Hanneke lanslots

spelen met licht, schaduwen en silhouetten. bij 

‘een wereld van licht en schaduw’ projecteer je 

op een groot wit doek in het donker terwijl je 

erachter beweegt met zelfgemaakte figuren. als 

afsluiter geef je een voorstelling in het schim-

mentheater. ga mee op reis in deze droomwe-

reld!
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een muZikaal SPROOkje
Buurthuis | zon 13 | doorlopend | 4 t/m 6 jaar

alianne Bakker

in deze workshop zullen kinderen worden 

meegenomen in de sprookjesachtige wereld van 

muziekland. We gaan op ontdekkingstocht langs 

allerlei bijzondere figuren, muzikale klanken 

en instrumenten. maar bovenal vieren we de 

zomer! en er is geen leukere manier om dat te 

doen dan met muziek, verhalen en een heleboel 

fantasie! De kinderen mogen verschillende 

instrumentjes uitproberen en zullen zelf een 

muzikaal sprookje gaan maken. 

SCHilDeRijen  
van SPijkeRS en WOl
kinderveld | zon 16 | doorlopend | vanaf 8 jaar

eline Stalman

in het timmerdorp op het kinderveld kan je 

schilderen met wol! Het werkt zo: je tekent eerst 

met potlood op hout. Dan trek je de lijntjes over 

door spijkers in het hout te slaan. met gekleurde 

wol, wikkel en draai je om de spijkers tot je schil-

derij helemaal af is. natuurlijk mag je je houten 

kunstwerk mee naar huis nemen.

 



7574

SPRinGkuSSen
Schapenveld | vrij, zat, zon, doorlopend

Volgens vele kinderen was het vorig jaar het allerleukste van het 

festival: het springkussen. schoenen uit en springen maar! Het is 

een cadeautje voor het festival van de Vereniging Dorpsbelangen! 

PaRDOn? CHanSOn!
kinderveld | vrij 18 | zat, zon 12:30 & 18

Sebastiaan Brussee

Pardon? Chanson! is een interactieve muzikale 

act waarbij kinderen samen met een echte faux-

fransoos hun eigen chanson componeren en 

opnemen in le studiomobile! 

in vier stappen en zo’n 10 minuten is het gedaan 

en is de chanson klaar voor luistergebruik. 

eenmaal thuis kan het liedje gedownload en 

tot in den treure beluisterd worden. maak jij het 

mooiste, stoerste of meest originele liedje van 

de dag? Dan win je jouw chanson volledig gear-

rangeerd!

tussen de bedrijvigheid door ontpopt onze 

faux-fransoos zich tot een ware troubadour die 

ieder tafereeltje van een passende chanson zal 

voorzien. sfeer en gezelligheid est garanti. 

SPOOR
tHeater lá!
ambonezenbosje | za, zo, 11, 13:30 & 16 | 4 t/m 6 jaar

elise Gruber & ellen kooijman 

Carla en Harma zijn totaal verschillend, maar 

hebben één ding gemeen: ze zoeken naar een 

monster en hebben daar hulp bij nodig! maar 

wat weten ze eigenlijk van het monster? Ze heb-

ben een spoor gevonden, maar ze hebben het 

monster helemaal niet in het echt gezien! is er 

wel een monster? en als het spoor niet van het 

monster is, van wie is het dan?

HOnGeRiGe WelPenOntBijt 
Bij StanS
Stans nummer 1 | zat, zon 9.00 | doorlopend 

Camping Sikkel | 9.00 vertrek trekker camping Sikkel

stans woont op nummer 1 in Hongerige Wolf. Ze 

is kunstenares en vindt het leuk om op zaterdag- 

en zondagochtend met jullie te ontbijten in haar 

tuin met kwartel eitjes van jan Vogel, hij woont 

ook in Hongerige Wolf. naast het ontbijt kun je 

werken in stans’ speciaal gemaakte miniatelier. 

Daar kun je knutselen met het thema wolven. 
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film

Cinema luPa
Filmveld | vrij, zat, zon | 13 & 16 & 19 | doorlopend

De filmvertoningen zijn doorlopend. op bovenstaande tijden begint 

een nieuw blok met verschillende korte films. elk blok duurt onge-

veer 45 minuten. 

Cinema lupa is het filmprogramma van Festival Hongerige Wolf. 

Films kijken in Hongerige Wolf is gegarandeerd een nieuwe be-

leving! liggend in het stro, met om je heen het aardse en weidse 

uitzicht en boven je een film. Probeer het uit.

De films zijn geselecteerd door een groepje filmdeskundigen. Zij 

zoeken elk jaar de meest bijzondere korte films uit van nieuwe 

makers in een heel breed genre zoals fictie, documentaires en 

animatie.

Op de locatie vind je meer informatie over de films.
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literatuur

WinteRtuin
loods | vrij, zat, zon | 12-17 schrijfwerkplaats doorlopend | 17-18 voordracht

literair Productiehuis Wintertuin uit nijmegen 

bouwt op Hongerige Wolf de loods om tot heu-

se schrijfwerkplaats. elke dag werken hier jonge, 

getalenteerde schrijvers aan een tekst, die ze 

’s avonds vlak voor het eten, ten gehore zullen 

brengen. Daarnaast heeft elke dag een specifiek 

thema, waarbij het publiek wordt uitgenodigd 

om mee te schrijven. lever jouw eigen input in 

de werkplaats en neem dagelijks een kijkje hoe 

het proces vordert!

Wintertuin organiseert het hele jaar door 

literatuurfestivals, ze maken literaire voorstel-

lingen, geven workshops, publiceren boeken en 

begeleiden jonge schrijvers.

vOOR Buiten nOORD
theetuin Har & mar | zat, zon | 13:30-14:15 & 18:45-19:30

aankomend jaar begint “Voor buiten noord”. 

stadsdichter van groningen kasper Peters nodigt 

noordelijke dichters, schrijvers en muzikanten 

uit voor een tour door het land. op Honge-

rige Wolf alvast de generale repetitie van een 

steeds wisselend deelnemersveld. met in deze 

aflevering: jan bos, bill mensema, eva Waterbolk, 

marleen Hes, richard nobbe en de stadsdichter 

kasper Peters zelf.
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ROB ROSenDaHl
Dichtersdijk | zat, zon | 17:30 & 21:45

De enige echte stadsdichter van de gemeente 

oldambt heet rob rosendahl (1955). ruim 40 

jaar woont hij in oost-groningen. Hij is opge-

groeid in sassenheim en amsterdam-osdorp. 

Hij schrijft gedichten, columns en korte verhalen 

over de oost-groninger cultuur. Dit weekend 

draagt hij twee keer per dag een gedicht voor 

over het festival, gemaakt op het festival.

in BeD met WORDBiteS
Dichtersdijk | vrij, zat 15-18 | zon 14-17

maarten Scager, Rosanne Faber, David Scager, 

Hugo de Haas van Dorsser

Wat het precies is weten wij ook niet: een 

performance, een get together of een sleep inn. 

Het is in ieder geval een gevoelvolle voorstel-

ling met live gesproken woord, zang, muziek 

en een prachtig uitzicht vanaf een in Hongerige 

Wolf gemaakt bed. en het is van Wordbites, dat is 

altijd leuk ;-)

maarten scager doet zang en meer, rosanne Fa-

ber, gesproken woord, David scager speelt gitaar 

en Hugo de Haas van Dorsser is de initiatiefne-

mer en doet gesproken woord.
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theater
& dans

tiRe leS FiCelleS  
& De aeRialiSta’S 
theetuin Har & mar | vrij 20:15 & 21:15 & 22:15  

zat 17:15 & 20:15 & 21:15 & 22:15 

tire les Ficelles en De aerialista’s bundelen 

hun krachten en hun spierballen. Zij zullen de 

elementen verenigen en hartslag verhogend 

entertainment verzorgen tijdens Festival Honge-

rige Wolf, enkele meters boven en op de grond, 

gehuld in de mooiste kostuums zijn zij een lust 

voor het oog. kom kijken en ervaar het zelf.

Wit ZanD / SaBle BlanC
Fleur de lys | vrij 19 | zat 14:30 & 21:30 | zon 14:30 

Bastiaan maertens, Chloé Houyoux,  

ebbo van der kolk, else Gien Statema,  

lucie jans, johannes vanbinnenbeek,  

mélina vanhoof, nicolas Guilmard, Romane 

uyttersprot, isabelle loison, tom mannaerts 

(regie), Herman vinck (regie).

Wit Zand kwam tot stand als eindejaarsproject van 

studenten aan de brusselse theaterschool. tien 

nederlandstalige en Franstalige acteurs waaron-

der muzikanten, zangers en acrobaten spelen in 

vier verschillende talen. Het is een doordeweekse 

dag uit het leven van een artiestengezelschap. 

ontmoet deze zonderlinge personages, elk op zijn 

eigen manier op zoek naar de liefde en een thuis.
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GelukSlaB 
Foto Buiter | vrij, zat, zon | 12-22 doorlopend

lisanne Boveé, ella jonker, nynke koopmans, Hannegijs jonker 

en Rick Busscher

lekker eten, een goed gesprek, een mooi zinnetje, een dure auto, 

prille liefde. Waar kom jij langs op de route naar geluk? Vier jonge 

makers zoeken naar wat geluk is. 

Door een poging te doen het vorm te geven, door kleine geluk-

smomenten te creëren en het gesprek aan te gaan, proberen ze 

antwoorden te vinden en nieuwe vragen te stellen.

is er een route, of hopen we dat alleen? 

De makers ontwierpen deze voorstelling/installatie op de theater-

school in amsterdam. Ze zetten hun zoektocht voort, dit weekend 

voor het eerst op een festival. kom langs, neem een voorzichtig 

kijkje en/of ga het gesprek aan. 

tWannie
De liCHtbrengers  
Van De lauWersZee
Op straat | vrij 12-24 | zat 12-18

sinds mensenheugenis komen bij de lauwers-

zee tijdens de gure koude natte en donkere 

dagen in de winter de lichtbrengers naar boven. 

eenmaal uit het slik gekropen glijden ze traag 

vooruit. met hun sonar zoeken ze hun weg 

soms gebruik makend van een misthoorn. Ze 

zijn op zoek naar de mens die het licht goed kan 

gebruiken om de donkere tijd door te komen. 

Hebben ze de juiste persoon gevonden dan zet-

ten ze die in het licht.

als je ze tegenkomt vrees dan niet en laat het 

gebeuren, je zult merken dat je het dan allemaal 

lichter ziet.
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Canti vaGanti
altijD onDerWeg
tuin van koos | zon 13 & 14

een italiaanse minstreel arriveert op een plein 

met zijn verhalen, zijn instrumenten en zijn 

jongleertalent. al snel komt zijn innerlijke stem 

om de hoek kijken en vraagt zich af wat hij hier 

eigenlijk doet, hoe hij hier is beland, op zijn 

laatste station tot nu toe. altijd onderweg neemt 

jong en oud mee op een zinderende reis waarin 

muziek en humor de hoofdrol spelen.

Canti Vaganti is italiaans getint muziektheater 

uit madrid, een eigenaardig duo bestaande uit 

de moderne minstreel bruno gullo (italiaan) en 

belevingstheatermaker kateleine van der maas 

(nederlandse). Zaterdag speelt het duo een an-

der stuk in de tuin van koos (zie muziek).

FReYa en SaRaH eSHuijS
VerDWijnPunt 2.0
Buurthuis | vrij 14 & 19 | zat 13 & 18:15 | zon 15:45 & 16:30

stel je voor: het is gebeurd. Door de gasboringen 

zijn grote delen van het groningse gebied weg-

gezakt. ook de dijken blijken niet bestand tegen 

de bevingen en zijn doorgebroken. De door kli-

maatverandering snel gestegen zeespiegel zorgt 

voor heel veel water. De zee is overal. grote delen 

van groningen staan onder water. De tweeling-

zussen Freya en sarah eshuijs verwelkomen je in 

het door hen opgezette basiskamp in Hongerige 

Wolf op het laatste streepje droog land. 

tiRe leS FiCelleS 
steltloPen
Op straat | vrij, zat, tijden onbekend

tire les Ficelles verzorgt letterlijk en figuurlijk 

kunst en vermaakt op hoog niveau. je ziet ze 

voorbij steltlopen met een gloednieuw kostuum. 

naast steltlopen doen ze aan aerial acrobatics. 

Dit vertonen ze samen met De aerialista’s in de 

theetuin Har & mar.
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maRkt
Schapenveld | vrij, zat, zon | 12-20 | doorlopend

tussen 12.00 en 20.00 uur kun je struinen 
tussen de marktkraampjes op het schapenveld. 
wat kun je zoal verwachten? hippe woon-
accessoires, kleding gemaakt van hennep, 
tassen, sieraden, piercings, beeldhouwkunst, 
vintage picknick spullen, toffe t-shirts met 
unieke zeefdruk prints en nog veel meer.
kom kijken en verwonder je! 
je kunt op de markt met muntjes, cash en 
(soms) pin betalen.

uitgeliCHt
urBan woods
urban Woods verkoopt handgemaakte stempels. en speciaal voor 

de vijfde editie zijn er Hongerige Wolf stempels!

stalinski 
anne en eva stalinski zijn twee 

eigenzinnige groningse illustra-

trices (en zusjes). Ze brachten 

comic books uit en creëren po-

pulaire blogs (o.a. Daily stalinksi) 

waar ze dagelijkse gebeurtenis-

sen in stripvorm pakkend (en 

nogal hilarisch) weten neer te 

zetten. op Festival Hongerige 

Wolf tekenen ze wat ze mee-

maken (en dat zie je op onze 

website). op de markt verkopen 

ze onder andere Duo Portretten 

en leggen jouw festival verhalen 

vast in stripvorm.

kleding up-cycle 
Wat is er leuker dan je kleding te 

laten ‘verwolven’? eline stalman 

neemt haar zeefdrukmachine 

mee, waarmee ze op de markt 

live kleding bedrukt. je kunt bij 

de festival merchandise stand 

textiel vinden zoals rompertjes 

en t-shirts. Deze kan je bij eline 

laten pimpen tot een uniek 

Hongerige Wolf item. je eigen 

kleding laten bedrukken mag 

ook. 
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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 festival is dagelijks bereikbaar via de marktkraam op het 

schapenveld. medewerkers zijn te herkennen aan de t-shirts en 

de portofoons.

•   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 de marktkraam op het schapenveld. 

•   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. 

of je kan naar de spar in Finsterwolde (3 kilometer)

•   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. bij theetuin nummer 15 

kun je wifi gebruiken.

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

•   Auto’s zijn in het hele dorp verboden, let op er zijn uitzonderingen.

•   Parkeren mag alleen op aanwijzing van vrijwilligers/

verkeersregelaars.

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

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

tig en houd je aan de aanwijzingen van de conducteur! er gaan 

ook bussen op vaste tijden, bij de kassa bij stans nummer 1 vind 

je de bustijden.

•   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.

•   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 

mobiele toiletten staan.

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

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

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

voorzichtig. 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 oppeuzelen), 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.

•   Na middernacht moet het doodstil zijn in de dorpen Hongerige 

Wolf en ganzedijk. lawaai maken mag in de Danssilo.

•   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 

parkeergelegenheid). 

•   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.

•   Houd je aan de aanwijzingen van de vrijwilligers.

•   Zet je telefoon uit tijdens voorstellingen.

•   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. 
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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

Stichting 
Landschap
Oldambt

sponsors,  
partners & suBsidienten

volg hongerige wolf
twitter @Hongerige_WolF oF #FHW15

faceBook FaCebook.Com/FestiValHongerigeWolF
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colofon
Bestuur Stichting Hongerige Wolf Casper Donker, rikus brader, vacature
Directeur ruth Weites
Office Heleen lansu, mariejanne van Dijk, loes Weites
Hoofd productie jort schuringa 
technisch producent menno Wolthuis
Hoofd geluid maik Heegstra 
techniek Henk jan berkhof 
Hoofd logistiek jappie rienks
assistent productie martin Parlevliet & Harmen Poelman 
vervoer & productie ben aanhangwagens & team, Frank kremer, Cors onnes
Hoofd Horeca Pascal nieuwland, bart beukers
Chef Horeca Dorieke berends
Chef Horeca logistiek thomas Hofman
Barhoofden josephien jansen, Peter koekkoek, gea bosma, reg mulder
koffie serge Verolme
Pachters jan ten kampe
kas Pascal nieuwland, koos kobés, marleen van der Veen
assistent kas nynke boonstra
kaartverkoop reinier bijman
Watermanagement tjerk Poppinga
vrijwilligerscoördinatoren anne buiter, Coen jaspers
Coördinatie campings mark rothuizen, bart beukers, Haico mol, johan rothuizen
markt leoni kolkena
Controller Didy Cuppen, administratiekantoor emC
Grafisch ontwerp martine van der Wal
Webbouw kris borgerink

PROGRammaRaaD
muziek jelte Heringa (hoofd), merel jonker, Casper Donker, olger star
theater mariejanne van Dijk, Daniel kieft
Beeldende kunst judith de bruijn
Film olger star (hoofd), tom schrooten, maarten Witte
kinderprogramma ankje berkhof (hoofd), Hanneke lanslots, maaike knoppers, eline stalman
literatuur Fieke gosselaar
Presentatie admiraal oosterbroek, miranda bolhuis, michael kenton
adviesraad joop mulder, leon ramakers, Xandra groenewold, Peter Fousert,  
bram Weites, sjoerd nijland en PoPgroningen

dank!
Vijf jaar lang hebben er zo veel mensen meegewerkt aan Festival Hongerige 
Wolf. onvoorstelbaar! Dat er ooit zo veel mensen tegelijk in Hongerige Wolf 
zouden zijn en tegelijk zouden feesten, ongelooflijk!
alle vrijwilligers, artiesten, bezoekers en bewoners en omwonenden: bedankt! 
Zonder jullie had dit festival nooit vijf edities gehad. jullie maken en zijn het 
festival.

speciale dank is er voor margriet en Hemmo bolhuis voor al dat land dat we 
gebruiken. Voor astrid en raoul nap; zeggen jullie ooit nee? Willem en titia 
schillhorn van Veen voor jullie unieke bos. Familie renken voor de legendarische 
Danssilo. stans voor creatieve ideeën en veel meer. en alle andere bewoners die 
ik nu niet genoemd heb maar jullie weten wie jullie zijn!

in het bijzonder wil ik bedanken: mijn lieve gastvrije ouders, die het hele jaar 
door hun huis beschikbaar stellen aan het festival. mijn familie (vooral loes, 
annelies en marieke) voor al dat oppassen als ik weer moest werken. en olger, 
zonder jou kon ik dit echt niet. je bent de liefste.

en dan zijn er de artiesten! Dit podium is er voor jullie maar vooral dankzij jullie. 
Wat een moois is er voorbij gekomen en gemaakt! bedankt!

jort, menno & zijn team, mariejanne, Heleen, rikus. ik kan niet het hele colofon 
opsommen. anne, Coen, ben & zijn team, jappie, Casper. Dank jullie wel. 
gewoon echt alle mensen van de Hongerige Wolf ploeg: wat verzetten jullie een 
boel werk en wat hebben jullie goede plannen!

Festival Hongerige Wolf is er ook gekomen dankzij alle sponsoren en 
subsidienten. Dankzij de gemeente oldambt (thea en Dirk), het buurthuis, 
Dorpsbelangen en de provincie groningen, het Waterschap Hunze en aa’s
iedereen die reclame maakt, digitaal, mond-op-mond en door het verspreiden 
van flyers en posters. marleen Wienk voor het maken van het geweldige 
promofilmpje. 

ik hoop dat jullie de afgelopen jaren net zo’n feest vonden als ik. op naar de 
volgende?

ruth
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1  mainstage schapenveld

2  amfitheater

3  Heen en Weerwolf

4  kippenschuur

5  skateramp

6  tuin van koos

7  Foto buiter

8  atelier rie

9  buurthuis

10  Zwik

11  tuin van Dikkie

12  loods

13  theetuin Har & mar

14  gré & beno

15  rinus & ineke

16  boer Willem

17  molen

18  Camping ganzedijk

19  kerk

20  kinderveld

21  theehuis nr. 15

22  broodveld

23  jan Vogel

24  Filmveld

25  slaperdijk

26  Dichtersdijk

27  udema’s winkel

28  jurs antiekwinkel

29  stans nummer 1

30  Camping sikkel

31  bebouwde kom bord

32  elly’s spekdikken

33  sluisje

34  Camping Hamer

35  ambonezenbosje

36  Zeedijk

37  Danssilo

38  Fleur de lys

39  galerie De groninger kroon

 eten & drinken

 markt

 eHbo

 kraanwater

€  kassa

 kamp Werktuig

 ontbijt

 springkussen

 WC

 lang parkeren

 kort parkeren

 Parkeren crew

 Douches

 Camping

 Wifi

 Varen

plattegrond
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Judiths Juweeltjes
Voor Festival Hongerige Wolf maakte Judith een selectie van 
eigenzinnig werk van recent afgestudeerde kunstenaars van 
verschillende kunstacademies in Nederland. Veel werken zijn in 
de boerderij Fleur de Lys te zien, maar een aantal ook in - zelfs de 
verste uithoeken van het - dorp. 

Marielin Simons
Locatie: Fleur de Lys (38)
Marielin ziet de natuur als een prachtige en betoverende plek. Een 
decor waar fantasieën, emoties en verbeeldingen onbelemmerd 
hun gang kunnen gaan. Om die ervaring te bewaren bouwt ze 
bosrijke diaroma’s die zowel natuurlijk als kunstmatig zijn. Door 
middel van fotografi e maakt ze die vervolgens bereikbaar voor 
iedereen. Op festival Hongerige Wolf laat Marielin haar bewonder-
ing voor het bos zien: gevisualiseerd als installatie, vormgegeven 
en gebouwd naar menselijk formaat. Het is een kunstmatige 
constructie die de natuurlijke boservaring ‘losweekt’ uit zijn ver-
trouwde omgeving. 
http://www.marielinsimons.com/

 
Daphnia - Merel Dames en Akke Houben
Locatie: Fleur de Lys (38)
Merel en Akke maakten voor hun afstuderen de fi lm Daphnia: een 
detailopname van Daphnia’s, watervlooien. Met een overdaad aan 
statische beweging biedt Daphnia verschillende perspectieven op 
een ongrijpbaar proces van samenklontering en interactie. Een 
samenspel van verschillende lagen en richtingen veroorzaakt een 
constante wisseling van focuspunt.
http://www.rizomorf.nl/

 
Feel - Iwan Smit
Locatie: Fleur de Lys (38)
Iwan kent van jongs af aan een grote angst voor de dood. In de 
periodes dat hij daar last van heeft, is het leven zelf ook niet al te 
plezierig. Met zijn werk Feel verbeeldt hij zijn gevoel en doet hij 
een poging om een balans te vinden. De teksten uit de hit Feel 
van Robbie Williams drukten zijn gevoel zo goed uit dat hij ze als 
basis voor zijn kunstwerk gebruikte.
http://www.iwansmit.nl/



In Vitro - Aljaz Celarc
Locatie: Stallen, Fleur de Lys (38)
Aljaz studeerde geografi e voordat hij naar de kunstacademie 
(richting fotografi e) ging en zijn interesse daarvoor speelt een 
belangrijke rol in zijn werk. Voor het werk In Vitro vervoerde hij 
een ijsblok uit de Alpen naar huis. Nu is er een constant proces 
van smelten en bevriezen van datzelfde ijswater. Naast In Vitro 
zijn er ook foto’s tentoongesteld van het gebied waar het ijsblok 
vandaan kwam. 
http://aljazcelarc.org/

Marlette de Graaf
Locatie: Tractorschuur, Fleur de Lys (38)
In het werk van Marlette speelt het lichaam een grote rol. Zij 
wil dat bezoekers  haar kunst ervaren met hun hele lichaam 
en geest. De papieren installatie op Festival Hongerige Wolf is 
speciaal gemaakt voor haar eigen lichaam (157cm, smal), maar 
toch nodigt zij iedereen uit om de installatie in te gaan en hem 
te ervaren. 

Grondverplaatsing 1 - Maud van den Beuken
Locatie: veldje bij  de fi lmtent (24)
Als mensen niet willen verhuizen naar plekken waar meer 
grond beschikbaar is, kunnen we dan niet de grond laten ver-
huizen? In Grondverplaatsing 1 geeft Maud van den Beuken de 
Groningse grond weg.
http://maudvandenbeuken.nl/

Nina Pennock
Locatie: Bushalte in het dorp, vlakbij het kinderveld (20)
Nina houdt van spontane ontmoetingen. Met haar interactieve 
installatie wil zij jou daartoe aanmoedigen. Op de eerste dag 
nodigt zij je uit om op papier complimenten achter te laten. Op 
de tweede dag komt daar ook een verbale interactie bij en op 
de laatste dag voegt zij daar fl uittonen aan toe: een klein sig-
naal op straat, maar met een groot eff ect.  
http://ninapennock.com/

De wereld van het verloren verhaal - Mieke den Braber 
Locatie: Gre (erf naast Theetuin Har & Mar, 13)
Lang geleden in een land hier ver vandaan, was er eens een 
meisje. Een meisje dat een caravan betrok, net als vroeger. Deze 
caravan moest beleefd en geleefd worden. Ze wilde 
hierbinnen sprookjes vertellen. En dat deed ze: per groepjes 
van 3 lokte ze willoze slachtoff ers in haar geheime onderkomen 
en begon ze met het vertellen van verhalen.

Mieke den Braber studeerde scenografi e en maakte een voor-
stelling in een caravan over de schoonheid van het vertellen. 
http://www.gewoonhardwerkendemieke.com/


