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Aards. Weids.



Welkom 
op Festival 
Hongerige Wolf!
Heel leuk dat je dit Oost-Groningse 
dorpje komt bezoeken. En fijn dat je 
erbij bent om er een gezellig feestje van 
te maken!

Het hele weekend van vrijdag 22 juli tot 
en met zondag 24 juli kun je genieten 
van muziek, theater, dans, beeldende 
kunst, workshops, activiteiten voor 
kinderen, films en literatuur.
Het programma zit weer bomvol parel-
tjes van enthousiaste kunstenaars en 
artiesten die iets nieuws voorschotelen.

De aardse en weidse locatie is natuurlijk 
ook een programmaonderdeel op zich. 
Vergeet ook niet te relaxen in het gras 
of op een strobaal en de bijzondere 
bewoners te ontmoeten.

Ik hoop dat je deze zesde editie mooie 
herinneringen maakt, dat je verrast 
wordt en dat er mooie nieuwe dingen 
uit voort komen. 

De sfeer en smaak van dit mooie festival 
is er dankzij jullie. Of je nou bewoner, 
bezoeker, artiest of medewerker bent. 

Bedankt en veel plezier!
Ruth
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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 en is de boer zijn inkomsten 

kwijt.)

Programma

Het festival biedt een podium aan nieuwe muzikanten, theaterma-

kers en andere kunstenaars. Het zijn onontdekte talenten en try 

outs van ervaren makers. De bedoeling is jou te verrassen en een 

alternatieve programmering te bieden dan op andere festivals.

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

voorstellingen, films voor Festival Hongerige Wolf. We hebben 

weer superveel aanmeldingen gehad en mooie dingen ontdekt en 

we hebben geprobeerd een zo mooi mogelijke gevarieerde mix te 

maken. 

Met je toegangskaartje kun alle programmaonderdelen van die 

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

stellingen te kopen. Wil je meer weten? Vraag een vrijwilliger: zo 

iemand met een Festival Hongerige Wolf-shirt. We verkopen trou-

wens ook shirts en andere merchandise bij onze marktkraam.

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.

Over het festival
Festival Hongerige Wolf is een cultureel festival in en rondom het 

Groningse dorpje Hongerige Wolf. ‘Dorpje’ is een groot woord 

voor Hongerige Wolf. Het zijn net iets meer dan 30 huizen waaron-

der een buurthuis, maar winkels zijn er niet.

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

kunst, literatuur, films en activiteiten voor kinderen en programma-

onderdelen over de omgeving. 

De locaties zijn in ateliers, weilanden, tuinen, boerderijen, op dijken 

en in schuren van de bewoners. En op straat. Daar rijden dit week-

end even geen auto’s (behalve als het echt niet anders kan).

Platteland

Aards. Weids. Dat is Festival Hongerige Wolf en de omgeving.  

Tot nu toe werd Festival Hongerige Wolf het laatste weekend van 

juli gevierd maar dit jaar is het een weekend eerder. Dat heeft alles 

te maken met de oogst want als het oogsttijd is, is het niet handig 

een festival te hebben. Dan kunnen de boeren ons niet helpen, 

kunnen ze zelf het festival niet vieren en rijden ze af en aan met 

gigantische combines (ofwel: maaidorsmachines). Wanneer je kan 

oogsten hangt af van het weer: het mag niet regenen en het graan 

moet er klaar voor zijn. Of er nou wel of niet geoogst wordt, pas 

altijd op voor landbouwverkeer.
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Bewoners & locaties

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 zelfgemaakt) of openen een weekendlang hun atelier en 

tonen en verkopen eigen werk. Hieronder lees je wie wat doet 

en wat er zoal te koop is.

Geschiedenis

Festival Hongerige Wolf is ontstaan in 2011. Festivaldirecteur Ruth 

Weites 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 den Adel groeide het plan uit, moesten er meerdere 

feestlocaties komen en werd het een festival! Sinds de eerste editie 

is het festival georganiseerd samen met de inwoners. Hun gastvrij-

heid maakt dit mooie festival. Samen met de unieke omgeving.  

En de inzet van de geweldige artiesten en vrijwilligers. Dit jaar is de 

zesde editie.

Dorp Hongerige Wolf

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

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

Dollardzee. 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. Er wonen kunste-

naars, boeren, Groningers maar ook veel mensen van buiten en 

van jong tot oud. 

Wil je er aan denken dat je op een festival bent maar ook nog 

steeds in de woon- en leefomgeving van de Hongerige Wolven? 

Hou het dorp mooi en schoon en ga niet zo maar een veldje of 

een weiland in. Maak gebruik van de plattegrond, daar staat welke 

locaties je kan betreden en waar de wc’s zijn.

Theetuin Har & Mar
In deze theetuin kan je een 

heerlijk kopje muntthee drinken. 

Munt vers uit eigen tuin. Of een 

glaasje zelfgemaakte vlierbes-

sensap. Met ook vlierbloesem 

uit deze tuin. De tuin staat vol 

mooie planten en is zeker een 

bezoekje waard. 

Deze plek is trouwens de 

oorsprong van Festival Hongeri-

ge Wolf. Festivaloprichter Ruth is 

de dochter van Harry en Marieke 

en bracht er de eerste jaren van 

haar leven door. De tuin is dit 

weekend een plek voor optre-

dens. Ook als er geen optredens 

zijn, is het een bezoekje waard.

Gre & Beno
Op hun parkeerplaats voor het 

huis komt een caravan waarin 

een expositie te zien is. Niet te 

missen door de hun eigen grote 

wolf op hun oprit.
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Familie 
Smid & Stans
Herma, Remko, Christa en Freke 

(ofwel de familie Smid) wonen 

aan de ene kant van het dorp en 

Stans aan de andere kant aan 

Hongerige Wolf 1 in Hongerige 

Wolf. Tijdens het festival staat 

de entree van het festival bij hun 

in de voortuin. Hier koop je je 

kaartje en krijg je je polsbandje 

en programmaboekje. Ze werken 

ook allemaal mee aan Bakkerij de 

Eenvoud (zie Sensaties). 

Miranda & Manuel
Theetuin nummer 15 is de enige 

plek in Hongerige Wolf met wifi! 

Voor het huis hebben Miranda en 

Manuel een heerlijk terras waar 

je even snel kan internetten en 

heerlijke homemade hapjes en 

drankjes kan nuttigen. Lekker 

exotisch en gezellig, zoals zij zijn.

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 kom kijken bij zijn trek-

kerverzameling (zie Sensaties).

Buurthuis Hongerige 
Wolf & Ganzedijk
Meet the locals onder het genot 

van een biertje. De bar van het 

Buurthuis wordt gerund door 

vrijwilligers uit de buurt. Ze verko-

pen hamburgers (ook ’s nachts 

in de Danssilo) en friet. Op deze 

locatie is ook theater te zien. 

Ineke’s 
Boekenwinkel
De garage bij Ineke staat dit 

festivalweekend vol boeken.  

Je kan er een tweedehands-

boek kopen of je kan er 1 

ruilen. Het hele jaar door leest 

Ineke ontzettend veel, net als 

de andere Hongerige Wolven. 

Omdat het leuk is en omdat de 

garage weer vol moet komen te 

staan met het festival.

Jan Vogel
Vogel is niet echt zijn achter-

naam 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. En naast zijn huis 

wordt het grasveld omgetoverd 

tot Vogelveld waar je alle films 

kan zien.

Jan heeft trouwens zelf een 

expositie in zijn geregeld 

tijdens Festival Hongerige Wolf. 

Kunstschilder Marloes Buigel 

Boering uit Drieborg exposeert. 

Ze wordt geraakt door wat 

je ziet en voelt en werkt vaak 

met olieverf op linnen, vaak op 

een bewerkte ondergrond van 

vogeltjeszand of in een simpele 

krachtige pennenstreek. Ze 

studeerde af aan de Wackers 

Academie in Amsterdam en 

exposeert nu in binnen- en 

buitenland.
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Tammo & Hanny Freij
Ze wonen pal aan het Schapen-

veld, beste plek als bewoner 

dus! Dit jaar verkopen ze aan 

de andere kant van hun huis 

Groningse snack en veel ander 

eten en drinken. Op de oprit 

naast hun weiland met geitjes 

bouwen ze een kraampje.

Will & Arie
Will & Arie verkopen Nicaragu-

aanse kunstnijverheidsartikelen 

voor hun deur of op de markt. 

Je kan het leuke kraampje niet 

missen! Het geld dat ze ophalen 

is voor een stichting die zich 

inzet voor mensen met een 

beperking in Nicaragua. Meer 

info te verkrijgen bij Will en Arie 

zelf of op www.familiasespe-

ciales.nl

Nikki Topelen
Bij Nikki in de tuin kan je 

kamperen. Het is de plek waar 

zijn moeder eerder Camping 

Gina runde. 

Rijna Udema
Rijna zet de partytent op en 

verkoopt soep, koffie, thee, 

zelfgemaakte jam en cadeau-

tjes en hebbedingetjes. O ja, ze 

heeft hele bijzonder katten.

Boer 
Willem Overbeek
Ganzedijk ligt naast Hongerige 

Wolf, ook een klein dorp. Een 

koeienboer geeft er op zondag 

rondleidingen op zijn boerderij. 

(zie Sensaties)

Peter Buiter  
& Thea Gielleit
Bewoners Peter en Thea stellen 

hun tuin beschikbaar, zoals elk 

jaar. Ze zijn actief festivalbezoe-

ker, -medewerker en levensge-

nieter. Peter is overigens ook 

fotograaf. Vandaar het bordje 

Foto Buiter.

Willem Nomden
In Ganzedijk opent Willem elk 

jaar Camping Ganzedijk in zijn 

tuin. Ontbijt is inbegrepen.

Edo Udema
Net als zijn broer woont Edo 

Udema in Hongerige Wolf. In 

het dagelijks leven beheert hij 

zijn houthandel, met het festival 

zijn winkel, met allerlei verschil-

lende spulletjes.

 

Rie Honhof
Rie Honhof woont en werkt al 

jaren in Hongerige Wolf. Tijdens 

het festival opent ze haar atelier 

aan huis. Kom kijken naar 

mooie kunst en een mooi huis. 

(zie Beeldende kunst).

Jurjen Huisman
Vlak naast Udema heeft Jur 

voor de gelegenheid een 

antiekwinkeltje. Leuk om even 

rond te snuffelen en een souve-

nir te scoren.
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Loes en Reinoud
Zij schrijft, hij tekent en samen 

helpen ze mee aan Bakkerij de 

Eenvoud (zie Sensaties).

Titia & Willem 
Schillhorn van Veen 
Opeens is er een bos in de 

verder zo weidse polder. Het 

Ambonezenbosje. Het is van 

Titia en Willem Schillhorn van 

Veen, tijdens het festival wordt 

het door hen opengesteld. Er is 

een audiotour over de geschie-

denis van de plek (zie sensaties). 

Willem is ook gids en neemt je 

mee over de kwelders achter de 

zeedijk. Superinteressant!

Bakkerij de Eenvoud
Dit kunstproject begon ooit op 

Festival Hongerige Wolf en is nu 

een eigen project van de bewo-

ners geworden. Ze zijn opgeleid 

als bakker en bakken brood in 

eigen kar met een zelfgemaakte 

oven van Groningse klei.

Kerk
In Finsterwolde (3 kilometer 

verderop) staat een oude kerk. 

Een bezoekje waard ook als je 

niet gelovig bent. (zie Sensaties)

Molen
De monumentale molen in 

Ganzedijk is tijdens het festival 

geopend. (zie Sensaties)

Familie Renken
Ze wonen net buiten het dorp 

maar hebben een kapschuur 

rondom hun land buiten 

Hongerige Wolf een kapschuur. 

Normaal staat er stro, nu een 

Danssilo!

Familie Bolhuis
Zonder de familie Bolhuis is er 

geen Festival Hongerige Wolf! 

De camping en het Scha-

penveld is op het land dat zij 

pachten.

Wilma van Lingen 
& Cors Onnes
Wilma en Cors hebben een 

boerderij en een galerie. Galerie 

De Groninger Kroon ligt in de 

polder. Je kan er wat drinken 

en er is een expositie. Cors rijdt 

met de trekker rondom het 

festivalterrein. (zie Sensaties)

Astrid & Raoul Nap
Fleur de Lys is een schitterende 

Groningse boerderij. Astrid en 

Raoul wonen er. Ze verkopen 

zelfgemaakte biologische 

producten en er zijn optredens. 

(zie Sensaties)
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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 verderop in het programma boek.

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 trek-

kerkar in- en uitstappen als die stilstaat. Let op de aanwijzingen van de 

festivalmedewerker op de kar. Een ritje is op eigen risico.

Van het Gemaal naar de Sluis kan je met een kano. En je kan een fiets 

huren op het Kinderveld.

Van en naar de Danssilo
Na afloop van het programma in Hongerige Wolf (rond midder-

nacht), rijden taxibusjes naar de Danssilo (buiten het dorp). Een 

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

Het busje rijdt vanaf de Danssilo ook terug naar de camping. Let 

op: de laatste bus gaat vrijdag en zaterdag om 3 uur en zondag  

om 2 uur.

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 festi-

valterrein. De kosten zijn € 3. De tijden van de festival-pendelbus 

staan verderop.

Fiets
Kom vooral op de fiets! Het is leuk en handig om je op het uitge-

strekte terrein te kunnen verplaatsen. Lampjes mee want de nach-

ten in de Groningse polders zijn donker. Er is een beperkt aantal 

fietsen te huur op het Kinderveld. 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 navi-

gatiesysteem 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 je platte-

grond in dit boekje.

Lang parkeren bij de camping is niet mogelijk.
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Informatie
Op het Schapenveld vind je een marktkraam van Festival Honge-

rige 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. En je kan altijd een medewerker 

met een T-shirt vragen.

Het laatste nieuws vind je ook op: festivalhongerigewolf.nl, 

facebook.com/FestivalHongerigeWolf & twitter.com/Hongerige_wolf

De presentatoren op het podium op het Schapenveld geven je ook 

updates. 

Roedel
Word donateur van Festival Hongerige Wolf! Voor slechts 25 euro 

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!

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

het ontbijt vanaf 8 uur. En verspreid door het dorp bij de bewoners. 

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 pin betalen? Dat vinden wij het handigst. 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! 

Tijden festival-pendelbusje

Het festivalpendelbusje rijdt op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 

juli en maandag 25 juli iedere twee uur een rondje langs treinsta-

tion Bad Nieuweschans, de festivalhalte (Stans), de camping en de 

lang parkeren plek. De dienstregeling staat hieronder.

NB: de dienstregeling start op vrijdag 22 juli om 11:15 uur en stopt 

op maandag 25 juli om 14:40 uur. Daarna rijdt er vanaf het festival 

geen bus meer naar station Bad Nieuweschans..

HALTE KOSTEN TIJD

Bad Nieuweschans 
(vertrek)

€  3,00  11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15

Stans gratis  11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30

Camping gratis  11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35

Lang parkeren 
(aankomst)

 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50

Lang parkeren 
(vertrek)

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

Camping €  3,00 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20  

Stans €  3,00 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  



2322

Muziek-
theater

Neo-fanfare 9x13 – Morendo 
Voor Buurthuis op straat, zaterdag 21

Fleur de Lys, zondag 13 & 17

Schapenveld, zondag 15

Met Morendo schotelen de 9 professionele 

musici van neo-fanfare 9x13 het festivalpubliek 

een ontroerend, vrolijk verhaal voor over liefde, 

sterven en rouw. Het is een spetterende en muzi-

kale begrafenisstoet. IJzersterke hedendaagse 

muziek, strakke choreografieën en een tragische 

optocht vormen een uitbundig feest van het 

leven in een feestelijke fanfareverpakking. Het is 

de meest swingende rouwstoet ooit. 

Regie: Erik van der Horst

Choreografie: Pim Veuling

Composities: Pete Harden, Oscar Bettison, 

Sascha Thiele en Wolfgang Rihm. 
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Autumn Child
Schapenveld, zaterdag 18:30

Autumn Child is herfstkind Wannes Salomé, een 

singer- songwriter en producer uit Rotterdam. 

Op een poëtische manier verwerkt hij grote 

thema’s in verrassende composities. De liedjes 

hebben de intimiteit van Sufjan Stevens en de 

dynamiek van Grizzly Bear. In februari 2015 dook 

Wannes met zijn band een oud klooster in om 

zijn debuutplaat op te nemen. De mysterieuze, 

open sfeer van de muziek komt op zo’n mooie en 

rustige plek volledig tot zijn recht.

Crying Boys Cafe 
Schapenveld, zondag 17:30

Loods, zondag 19

Crying Boys Cafe is een energiek kwartet dat in 

één ritme ademt – net zo hard voortgejaagd door 

wanhoop als door plezier. De muziek van Crying 

Boys Cafe is een opgewonden mengelmoes van 

heden en verleden: van oude gevangenisblues 

en gospel, via de exotische jaren ’80 naar de 

indie avantgarde van nu. Het resultaat: moderne, 

rituele songs. De muziek van Crying Boys Cafe is 

liefde voor wat niet in woorden uit te drukken is. 

Een viering van verdriet. 

Muziek
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IX
Schapenveld, vrijdag 22:30-23:15

Danssilo, vrijdag 00:45-1:45

IX is het solo project van Marnix. Marnix Dorrestein om precies te 

zijn. Hij is 25 jaar en heeft veel muzikale talenten. Hij is componist, 

producent, gitarist, dichter, zanger, drummer en, niet te vergeten, 

duimpianist. Zijn eerste IX tape is net uit en toont zijn liefde en 

kennis van popmuziek uit de jaren 60, 70 en 80. Maar verwacht 

geen nostalgische muziek. Zijn optreden en werk is elektronisch en 

vol met exotische invloeden en klinkt eerder futuristisch.

DraMali 
Loods, zaterdag 19:30

Schapenveld, zaterdag 22:45-23:30

DraMali is een smeltkroes van culturen; swingend, 

veelzijdig en aanstekelijk. Het zijn door de wol 

geverfde Afrikaanse en Nederlandse muzikanten, 

geformeerd rond de Malinese muzikale alleskunner 

Dra Diarra. Hij speelde in legendarische Afrikaanse 

bands. De groovende jazz-afrobeat van DraMali 

kenmerkt zich door de typisch Afrikaanse n’goni, 

de ontwapenende zang van Dra en de interactie 

met het publiek. De band stond in 2015 o.a. op 

festivals als Swingin’ Groningen en speelde door 

het land met de Popronde. DraMali bestaat uit Dra 

Diarra (zang, n’goni), Oeds Bouwsma (bas), Rene 

van Veelen (keys), Claude Ciza (drums), Albert van 

Holthoon (gitaar), Salia Bema Traore (percussie). 

Fons Jörgen 
Schapenveld, zondag 10:30

Loods, zondag 11:45

Fons Jörgen is het solo project van Fons Herder, 

beter bekend als frontman van A Liquid Landscape. 

Zondagmiddag. De laatste drankjes zijn besteld 

in dat gezellige buurtcafé om de hoek en de stilte 

daalt neer onder de bezoekers. Fons Jörgen pakt 

zijn gitaar en kruipt in no-time onder ieders huid 

met zijn heldere stemgeluid en bijzondere gitaar-

spel. Dromerige passages worden feilloos afgewis-

seld met open refreinen. Hiermee zet hij een sound 

neer die niet vaak te horen is bij singer-songwriters.
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Jesus Evil Highway
Loods, zaterdag 12

Sluis, zaterdag 15

En spontaan op andere plekken!

Luisterend naar Jesus Evil Highway waan je je 

ver weg, in een afgelegen truckstop waar de 

krakende jukebox de ene naar de andere hit uit 

een verloren tijdperk op hoest.

Jesus Evil Highway speelt ouderwetse, ranzige 

Oldtime Hillbilly-Country & Bluegrass, recht uit 

het hart met een gitzwart randje. Hun wortels 

liggen in de klei. Niet de Gronings maar de koude 

klei van Rotterdam-West. Ze hebben een reper-

toire dat vooral bestaat uit eigen werk aangevuld 

met vergeten goud en andere juweeltjes.

Luka
Loods, zaterdag 20:30

Schapenveld, zondag 15:30

Rotterdamse singer-songwriter Lisa Lukaszczyk 

schrijft onder het pseudoniem Luka haar eigen 

liedjes. Met haar kleurrijke stem en eerlijke liedjes 

schetst ze beelden uit haar belevingswereld. 

Geïnspireerd door Bon Iver, Fink en Daughter 

zet ze een intieme liveshow neer met een grote 

dynamiek. Ze heeft een groep muzikanten om 

haar heen verzameld waarmee ze haar eerste EP 

‘Change of Seasons’ opnam. Dat gebeurde in haar 

ouderlijk huis waardoor de muziek een pure en 

vertrouwde sound heeft. Beleef het zelf.

Batobe
Danssilo, vrijdag 24

Batobe is intrigerende beats met de ballen van 

rock ’n roll. Verwacht heftige bassen, sferische 

gitaarpartijen en betoverende melodieën. Van 

hiphop tot minimale elektronische muziek. 

Batobe neemt je mee op een onvergetelijke 

muzikale reis. 

Deze jonge producer, wonend in Utrecht, 

probeert zijn eigen stempel te drukken op de 

elektronische muziekscène.

Meryn Bevelander Band
Schapenveld, zondag 14

Loods, zaterdag 21:30

Meryn Bevelander Band is een driemans blues-/bluesrock-formatie 

uit Nijmegen rond de twaalfjarige gitarist Meryn Bevelander. Meryn 

wordt begeleid door zijn broers Florian en Aron. Ze spelen hoofd-

zakelijk door Meryn zelfgeschreven materiaal met hier en daar een 

verdwaalde cover (Rory Gallagher/Freddie King/Gary Clark jr.).
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PITOU
Loods, vrijdag 18

Schapenveld, zaterdag 14

Pitou is meerstemmige folk van een andere 

wereld. Pitou’s muziek onttrekt zich aan het 

singer-songwritergenre door haar klassieke 

achtergrond en het gebruik van koorpartijen als 

instrument. Pitou treedt op met achtergrondzan-

geressen Louise Lindskov en Roos Meijer. Haar 

stem is tijdloos en als de vlucht van een vogel. 

Pitou won de finale van de songwriterwedstrijd 

Mooie Noten 2015 in Paradiso in Amsterdam. In 

2016 brengt ze haar eerste EP uit.

Roelie Vuitton 
Schapenveld, zaterdag 20

Kunst en muziek komen samen bij deze creatie-

veling Roelie Vuitton. Op Roelie’s album Elke Dag 

Apekooi (2016) wordt de vrouw bezongen, maar 

soms ook vergald. Het gaat over de keuzestress 

van deze tijd, maar ook over ADD. Live klinkt de 

Groningse Roelie soms kwetsbaar, op een ander 

moment juist blij en uitgelaten. Van dromerige 

electropop, naar epische ballades. 

Roelie Vuitton kan je kennen van zijn werk met 

Kraantje Pappie en Lucky Fonz III. 

Malibu
Schapenveld, vrijdag 20:45

Loods, zaterdag 15

Denk aan Beck, Jonathan Richman, Meindert Talma, 

Wu  Tang Clan en Stuurbaard Bakkebaard die op 

een afgelegen eiland een enorme sorbet delen. Dat 

is Malibu uit Tilburg en Utrecht. Slacker-hiphop en 

vakantiemuziek is het. Hun debuutalbum is in mei uit 

gekomen. Eigenzinnige Nederlandstalige nummers 

van deze aanstekelijke band met twee theaterma-

kers als muzikant. Ze zingen trouwens ook over 

wolven. En als ze spelen schijnt de zon sowieso.

Twan van Bragt (zang/rap, toetsen), Gerrit Dragt 

(gitaar, zang), Berend Ike (drums, zang), Martijn 

Zuidweg (basgitaar, trombone)

murw
Danssilo, zaterdag 00:30

murw is een project van Floris van Bergeijk. murw 

maakt piepende en knarsende underground 

techno. Geworteld in de impro noise scene is de 

muziek van murw steeds ritmischer en dans-

baarder geworden. De impro is gebleven maar 

inmiddels gaan alle remmen los en zijn de drones 

vervangen door pompende beats en grommende 

bassen. Catchy en vervreemdend tegelijkertijd. 

Licht uit, voetjes van de vloer.
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Tony Palmtree and his magical friend!
Danssilo, zondag 21:30-2

George Baker, balkan, oldskool hip-hop, diepe 

illustere techno en slechte jaren 90 house! Dat en 

nog veel meer, allemaal gebracht in een razend 

snelle mix! Tony is speciaal overgevlogen vanuit 

de Galapagos eilanden om de zondag met een 

klap af te sluiten en hij komt niet alleen!! Deze 

kakafonie aan blije geluiden mag je niet missen! 

Zonder een dansend einde is je Festival Honge-

rige Wolf niet compleet! 

Wolves Dressed in Sheep 
Schapenveld, zaterdag 17

Aanstekelijk en dwingend dansbare indie met 

Afrikaanse invloeden. Dit Nijmeegse zestal heeft 

een karakteristieke sound door tweestemmige 

zang, chorus gitaren en 80’s synthesizers. Ze 

wonnen de Award voor Beste Gelderse EP in 2015 

en deden al mee aan de Popronde. Ze zijn nu 

druk bezig met hun debuut-album en je kunt ze 

nu alvast horen in Hongerige Wolf.

Southbound
Loods, vrijdag 20

Schapenveld, zaterdag 15:30

Southbound bestaat uit singer-songwriter 

Roufaida en kunstenares/danseres Andrea. Het 

uitwisselen van teksten en illustraties tussen 

de twee, en een jaar van arrangeren en produ-

ceren in Kopenhagen resulteerde in de debuut 

EP Open Water. Scandinavische donkerte en 

warme sounds in liedjes die met gewicht het licht 

beschrijven en andersom.

De vocale urgentie van vocaliste Roufaida en de 

geïmproviseerde choreografieën van danseres 

Andrea vormen live een intense conversatie 

op het podium. De pers noemt het werk van 

Southbound ‘betoverend’, ‘eigenzinnig’ en noemt 

Southbound zelfs ‘de Nederlandse Björk’.

Voorjaar 2016 stond het collectief in de finale van 

de Grote Prijs van Nederland in Paradiso.

Ten Years Today 
Schapenveld, zondag 12:30

De drie jonge gasten van Ten Years Today draaien 

er geen seconde om heen, gewoon losgaan. 

De band maakt garagerock die slim in elkaar 

zit. Muziek met ballen. Verwacht gitaarsolo’s en 

onverwachte overgangen en tempowisselingen. 

De teksten hebben vaak een sarcastische onder-

toon en zijn confronterend met een boodschap.
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Winnaars Kunstbende Groningen
Loods, zondag 13 

Fleur de Lys, zondag 14:30

Drie singer-songwriters van Kunstbende Groningen en Drenthe 

staan op het podium van Festival Hongerige Wolf. Samen verzor-

gen Nadine Appeldoorn (1e prijs Drenthe, 3e prijs Landelijk), 

Merel Bakker (3e Prijs Groningen) en Deniek Schooneveld (2e prijs 

Groningen) een optreden.

Kunstbende is een organisatie die jong creatief talent ontdekt, 

ontwikkelt en exposeert. Veel artiesten komen voort uit de kweek-

vijver van Kunstbende. Zoals Trijntje Oosterhuis, Martin Garrix, 

Vincent Vianen, Claudia de Breij, Abdelkader Benali, Janne Schra 

en DeWolff.

Alex Vissering met 
Delfzijls Harmonie Orkest
Schapenveld, vrijdag 19

Kinderveld, zondag 14:30

Loods, zondag 15:15

Alex Vissering schrijft ‘Grunneger laidjes’ met 

een grote verscheidenheid aan onderwerpen. 

Een ruwe bolster blanke pit, zoals hij eens werd 

genoemd. Een gevoelig, lief mens, met eigenzin-

nige ideeën en zeker recht voor z’n raap.  

Vol liefde en enthousiasme kan hij vertellen over 

een stukje mos op een tak, een vogeltje in de 

boom, een ‘bult eerappels op ’t laand’, maar ook 

is zijn oordeel soms hard, zoals hij in zijn liedjes 

zingt.

Het Delfzijls Harmonie Orkest is een allround 

muziekvereniging en bestaat dit jaar 120 jaar. Het 

is een enthousiaste malletband en orkest en een 

marslopend korps. Ze spelen van mars- tot pop- 

en van film- tot musicalmuziek. Iedere muzikant 

wordt op zijn/haar eigen niveau uitgedaagd. Ze 

treden op met Koningsdag, Delfsail, de Avonds-

vierdaagse en de intocht van Sinterklaas. En in 

Hongerige Wolf dus met Alex Vissering.
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The New Poor
Schapenveld, zaterdag 11:30

Loods, zaterdag 18:30

Ze lieten kinderen dansen in het Spaanse Girona, 

beroerden Franse harten in Saint-Malo en ston-

den op Duitse festivals: Liza Dries en Abel de Kam 

van The New Poor beperken zich niet tot spelen 

in thuisstad Groningen. De insteek van de meer-

stemmige nummers met slechts 1 gitaar is simpel, 

maar doeltreffend. Met debuut-EP ‘Nobody Cares 

About Age’ toont het duo een eerlijke, ontroe-

rende en bij vlagen humoristische kijk op het 

bestaan.

Bert Hadders en de Nozems
Schapenveld, zondag 19:30

Bert Hadders en de Nozems maakt pop-rock. 

Hadders is van oorsprong Drents, maar zingt in 

het Gronings. In het ‘Knoalsters’ om precies te 

zijn. Hij laat zich inspireren door schrijvers als 

Henry Hes, Charles Bukowski en Jan Veldman 

en schrijft over persoonlijke gebeurtenissen. En 

omdat ze zo leuk zijn, staan ze dit jaar gewoon 

weer op het podium op Festival Hongerige Wolf.

Nana Adjoa
Schapenveld, vrijdag 17

Fleur de Lys, vrijdag 18:30

Nana Adjoa, zangeres en multi-instrumentalist, 

maakt spannende, dromerige, soulvolle songs 

met elektronische kenmerken uit de triphop en 

compacte poëtische teksten. Live zet de band 

van 5 een filmische dansbare scène neer. In 

2014 stond ze in de finale van de Grote Prijs van 

Nederland. Sindsdien is er een plaat onderweg en 

is de band gegroeid in aantal, sound en allure.

Squirrel
Loods, vrijdag 14

Schapenveld, vrijdag 1530

Squirrel is het solo project van Joram Tornij, ook 

zanger van Most Unpleasant Men. In de afgelo-

pen twee jaar schreef hij liedjes en nam hij ze op 

samen met bevriende muzikanten. Ingetogen, 

poëtisch en melancholisch met drumcomputers, 

folky gitaartjes en her en der wat vrouwenstem-

men. Met invloeden van onder andere J.J. Cale 

en José Gonzalez. Dit najaar treedt Squirrel op 

tijdens de Popronde. Zijn allereerste live show 

is op Festival Hongerige Wolf. Hij zal vergezeld 

worden door zang.
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DJ Joris
Schapenveld, Zaterdag 19:15-22:30 (als er geen band is)

Joris komt uit Groningen en is muzikant en plaat-

jesdraaier. Hij houdt van graven in platenbakken. 

Van Bebop tot Brakecore. Hij draait van alles en 

nog wat: rythm & blues, rockabilly, soul, surf, 

garage, alles wat onder de noemer rock’n’roll valt 

en dansbaar is.

Sjak & Rolf
Bach, balg & ventielen
Kerk, vrijdag 13, zaterdag 16

Sjak Noordermeer is de organist van de kerk in 

Finsterwolde. Dat ligt 3 kilometer van Hongerige 

Wolf en is de dichtstbijzijnde kerk in de buurt. 

Speciaal voor het festival heeft hij een program-

ma samengesteld met Rolf Veenstra op accor-

deon. Eerst speelt Rolf eigen arrangementen van 

o.a. Adios Nonino, daarna speelt stukken van J.S. 

Bach. Je kan trouwens ook gewoon even naar de 

kerk fietsen om het gebouw te bekijken en bij te 

komen van het festivalgedruis (zie sensaties).

Como el Agua Kwartet
Schapenveld, zaterdag,10:30

Fleur de Lys, zaterdag 12:30

Vogelveld, 19:30

In 2014 heeft componist Olger Star het plan 

opgepakt om een strijkkwartet te schrijven met 

Flamenco muziek als invloed. Hij is verknocht 

geraakt aan de ritmisch, dynamische en melo-

dische rijkdom van het genre en heeft deze 

proberen te over te brengen in zijn suite voor 

strijkkwartet.

De naam van dit gelegenheidskwartet verwijst 

naar het vloeiende spel van de kersverse alumni 

van het Prins Claus Conservatorium Groningen 

en naar flamencozanger Cameron de la Isla.

Matthias, Miriam, Luca en Teodora zijn momen-

teel woonachtig in Groningen en ze hebben 

internationale roots. “Fuego en la sangre nos 

corre como lobos hambres” of ze hebben “’t 

skuim op de bek staan jonge, man man man, wat 

‘n boudel”.

Matthias Emmerink - viool

Miriam Olsen – viol

Luca Altdorfer - alt viool

Teodora Nedyalkova – Cello
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Marie Jones
Loods, vrijdag 16, zondag 18

Fleur de Lys, vrijdag 17:30

Deze singer-songwriter is een nieuw talent uit 

de regio! Piepjong is Marie Jones (16 jaar) maar 

zingen kan ze en componeren ook. Haar genre is 

soul maar ze is nog aan het ontdekken. Inspira-

tie haalt ze uit de Beatles, Elvis Presley en Janis 

Joplin. Ze speelt eigen nummers en wat oude 

bekenden.

Ravvel
Loods, zaterdag 13

Schapenveld, zaterdag 21:30

RAVVEL is een 23 jarige songwriter uit Antwerpen. 

Ze begon al jong met muziek maken. Toen ze nog 

studeerde aan het Conservatorium in Rotterdam 

schrijft en zingt ze op een track van het populaire 

Noorse DJ duo BROILER. ‘Wild Eyes’ is een feit en 

dat de combinatie van het opvallende stemge-

luid van RAVVEL en de beats van BROILER werkt, 

blijkt uit dat de track al na een week #1 in de 

Noorse hitlijsten staat. Na deze vliegende start is 

het tijd voor haar eigen werk. Haar muziek is een 

combinatie van elektronische sounds, verhalende 

songwriting en een karaktervol stemgeluid.

Joost Dijkema
Schapenveld, zaterdag 11:30

Loods, zaterdag 14

Kerk, zaterdag 15

Joost Dijkema (27) geldt als één van de grootste 

talenten uit Groningen en is één van de weinige 

– zo niet enige – jonge fingerpickgitaristen uit 

Nederland. Joost Dijkema speelt bezwerende, 

verbluffende akoestische gitaarinstrumentals 

sporadisch afgewisseld door prachtige liedjes 

met warme vocalen waarin observaties en zielen-

roerselen uit heden en verleden centraal staan. 

Na de zomer wordt zijn debuutalbum verwacht 

op een nieuw Gronings label.

Shoe Eating Rabbits
Sluis, zondag 14

Fleur de Lys, zondag 15:30

The Shoe Eating Rabbits maken een opzwepende, 

van tijd tot tijd ingetogen, maar vooral aansteke-

lijke mix van traditionele en trachiet anarchofolk, 

balkan, bluegrass, of zoals de Schotten het stee-

vast op hun laatste tour noemden: ‘Footstomping 

music!’

Viool, accordeon, resonatorgitaar, zelfgebouwde 

bas banjo en vaak meerstemmige zang maken 

het mogelijk om overal te kunnen spelen. En het 

liefst spelen ze ook veel. Zolang er een luisterend 

oor en een knikkend hoofd te vinden is. Maar ‘t 

liefst voor een dansend publiek, want dan komt 

de muziek het best tot zijn recht.
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Black Dynamite Soundsystem
Danssilo, zaterdag 23-3

Schapenveld, vrijdag 19:30-22:30 (als er geen band is)

Ze zijn niet meer weg te denken uit het Groning-

se nachtleven. het DJ- collectief Black Dynamite 

Soundsystem. Ze maken van elke gelegenheid 

gebruik om er een feest van te maken. Van funk 

naar latin van disco naar Afrikaans. Dansen gega-

randeerd! Can you dig it?

Martin van Loon
Loods, zondag 14:15

Fleur de Lys, zondag 18:30

Martin van Loon is een singer-songwriter uit 

Groningen. Naast zijn huidige band The Anti-D’s 

treed hij nu ook op met zijn nieuwe akoestische 

solo repertoire. Geïnspireerd door artiesten van 

Oasis tot Alex Turner tot John Mayer brengt hij 

zijn akoestische pop/rock liedjes vol overgave in 

intieme setting.

Mr. Memoir
Schapenveld, zondag 21

Het duo Mr. Memoir & Drico brengt een aanste-

kelijke smelt kroes van hiphop en dancehall/

fusion.  

Zij laten het publiek bij de eerste kennismaking 

vaak even met hun ogen knipperen om het 

plaatje helder te krijgen. Ze zullen er in ieder 

geval voor gaan zorgen dat je moeilijk stil kan 

blijven staan als ze de nummers van hun album 

“The Turn” ten gehore zullen brengen.

Faut Haut
Vogelveld, vrijdag 18 & 19 & 20, zaterdag 17:30 & 

18:10 & 18:50, zondag 17 & 17:40 & 18:20

Macaber, poëtisch en eigenwijs. Faut Haut is een 

merknaam op zich. Composities met een gek 

avantgardistisch beginsel, aangedreven door 

stuwende ritmes. Sterke concepten, thema’s en 

titiels houden je strak aan de lijn. 

Het is nieuw. Het klinkt grof, maar subtiel grof. 

Het is ritmisch, het zet je in beweging. Het klinkt 

nergens naar.
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Oraclez
Vogelveld, zaterdag 22

Er is nog maar bar weinig over Ava en Xxanctu-

arii van Oraclez bekend. In 2015 zette het duo 

een teaser van twaalf seconden online waarmee 

ze hun komst aankondigden. De androids, met 

Amsterdam als thuisbasis, verschenen tot nu 

toe slechts sporadisch op een podium – maar 

zodra het gebeurde, was dat standaard met een 

extravagante performance. Een hypnotiserende 

beat, gekke visuals, live-drums, synthesizers en 

dreigende vocalen.

.

Pushin Wood
[locatie, vrijdag 23-24 & 1:45-4, zaterdag]

Wie hier in het noorden van ons koude kikker-

landje nog niet bekend is met de tropische 

klanken van de Pushin Wood DJ’s doen er goed 

aan op Hongerige Wolf wat pasjes te komen 

verzetten. De heren staan zelf nooit stil en zijn 

altijd bezig oude en nieuwe muziek op vinyl te 

combineren. Hun eclectische muziekstijl, waar 

doorgaans voor iedereen wat voorbij komt, werkt 

aanstekelijk. Dat komt goed uit, zo kunnen we 

dansend de eerste nacht van Festival Hongerige 

Wolf in..

Soundsc(h)ape(n)
Gemaal, vrijdag 16-23, doorlopend zie locatie

Zaterdag, 11-23, doorlopend zie locatie

Zondag 11-16, doorlopend zie locatie

Deze tent staat voor avontuurlijk chillen. Een vrij 

programma met geluiden, improvisaties, dichters 

en live muziek. Met medewerking van “Voel jij al 

wat” collectief, “Soul is you”, “Grassmoawer” en 

vele gastmuziekgeluidenmakers.

Van Tibetaanse vogelknijpers tot Alaskaans voet 

gesop.

Heb jij je eigen geluid toe te voegen? Meldje aan 

bij de mc.

Als er heftige geluiden doorheen knallen zijn dat 

de kunstenmakers van Groen & co die werken 

aan de stalen wolf. Dit alles: solar power driven!!!

Dus schut je kussen eens flink op voor wat space 

chill werk.

STIP
STIP, vrijdag, zaterdag, zondag, zie locatie

De rode stip midden op de weg fungeert tijdens 

Festival Hongerige Wolf als podium voor straat-

optredens. Op de locatie kun je zien wie wanneer 

het podium oploopt. Er komt muziek, een dans-

workshop, verhalenverteller en nog veel meer. 

Wil je ook het podium betreden? Vraag onze 

medewerker of er nog een plekje is.
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Theater 
& dans

KAT MET DE T VAN TIRZA speelt 
PARADIJSVOGEL
Buurthuis 

vrijdag 19:30, zaterdag 15:30 & 19, zondag 15:30

In Paradijsvogel richten Brechtje Kat en Tirza de Boer hun blik op 

de medemens. De waan van de dag vervat in herkenbare persona-

ges en eigenzinnige liedjes. Muziek en veel humor, want dat maakt 

zelfs de meest pijnlijke aanblikken draaglijk. Van patjepeeërs tot 

aandacht verslaafden: niemand ontsnapt aan KAT met de T van 

Tirza.

In november stond deze voorstelling in de halve finale van het 

Cameretten festival te Rotterdam.

Ella Jonker, Hannegijs Jonker en Nynke Koopmans
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Freaky like Lieke
Stichting Matta
Buurthuis, vrijdag 18:30 & 22 uur, zaterdag 17 & 22

18+ voorstelling

In deze fysieke theatervoorstelling zien we Lieke 

worstelen met haar lieve, mooie, maar ook enge 

en verontrustende kant. Hoeveel kanten heeft 

iedereen in zich en wanneer neemt het een 

freaky vorm aan?

Een actrice, danser en muzikant zoeken de 

grenzen op van liefde, vriendschap, dromen en 

werkelijkheid. Ze nemen je graag mee in hun 

theatrale trip, waarbij ze je laten lachen, verras-

sen en misschien wel laten schrikken, omdat het 

stiekem wel jouw eigen nachtmerrie of verlangen 

is om zo te zijn als Lieke.

Stichting Matta presenteert deze zomer twee 

voorstellingen over Lieke. Een voor volwassenen 

en een voor kinderen.

Lisah maakt Roezemoes
De Sluis, vrijdag 15 & 16 uur, zaterdag 14, 16, 17

Onder de noemer Lisah maakt Roezemoes maakt 

Lisah Baert beeldend theater. Speciaal voor 

Hongerige Wolf maakt Lisah Baert een korte 

performance op locatie gebaseerd op haar voor-

stelling LEVEN die zij in 2014 maakte onder de 

vleugels van theaterfestival Boulevard en Cement 

in Den Bosch. LEVEN is de tweede voorstelling uit 

de reeks; WONEN, LEVEN, SLAPEN, ETEN.

Een meisje doet een poging om vat te krijgen op 

wat er nou allemaal de bedoeling is. Een meisje 

dat van aanpakken weet, een zaag heeft en iets 

wil bouwen. ‘Je moet gewoon een beginnetje 

maken en dan doorpakken. Iets kiezen en daar 

dan voor gaan. Zo doe je dat; leven. Of werkt dat 

in de praktijk toch anders?’
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Tappin-It Collective
NOSTALGIA
Buurthuis, vrijdag 16:30 & 17:30 & 21

zaterdag 11:30 & 12:30 & 18 & 20

In de voorstelling NOSTALGIA! van Tappin-It 

Collective worden drie tapdansers op de hielen 

gezeten door de geesten van hun virtuoze 

voorgangers uit het verre verleden. Tapdance, 

mime en een filmische soundscape vormen een 

explosief mengsel waarin ‘nieuwe’ en nostalgi-

sche impulsen samen voor vervreemding zorgen. 

Deze ritmische performance is zowel een strijd 

tegen de hokjesgeest als een rebelse zoektocht 

naar een eigen identiteit, een eigen groove.

Lukt het de dansers om zich van hun grijnzende 

maskers te ontdoen en de clichés onder de 

planken te roffelen, of heeft de nostalgie tóch het 

laatste woord?

Uitzicht / Inzicht
Ella Jonker, Hannegijs Jonker 
& Nynke Koopmans
Vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend op straat

Team GeluksLab is terug in Hongerige Wolf. Vorig 

jaar zochten ze geluk in de tuin van Foto Buiter. 

Dit jaar zoeken ze inzichten, uitzichten, gezichten 

en vergezichten door het hele dorp en kun je hun 

rijdende kijkdoos overal tegenkomen.

Uitzicht/Inzicht is een theatraal object waar 

ontmoetingen plaatsvinden, waar binnen je naar 

buiten kijkt en buiten naar binnen.

Voorafgaand aan het festival rijdt het team per 

bakfiets van de Theaterschool in Amsterdam naar 

Oost-Groningen. De reis is te volgen op Face-

book, Twitter, Instagram en deze website.

Uitzicht/Inzicht wordt gemaakt en gespeeld door 

Ella Jonker, Hannegijs Jonker en Nynke Koopmans. 

Liedfs - de, het, een
Buurthuis, zondag 12 & 13:30

Annelies at veel magnums

Alleen

En op die ervaring baseerde ze haar afstudeerwerk

Zelf geschreven, gemaakt en gespeeld.

Samen met haar vader speelt Annelies (Liedfs) 

de, het, een: een voorstelling over alleen naar de 

bakker willen.
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Macho Macho
Anton van der Sluis, Ilija Surla, Igor Vrebac
Fleur de Lys, zaterdag 14:30 & 17:30

Wat schuilt er achter de Calvin Klein six packs? 

Welke impact heeft een billboard met bier 

drinkende baardreuzen op mannen? Wanneer 

mag een man zijn kwetsbare kant laten zien? Om 

antwoorden te vinden, nodigen twee macho’s je 

uit in hun arena waar ze het stereotype over, met 

en voor de man bevechten.

In deze sneak preview, een impressie van de 

avondvullende voorstelling Macho Macho. Igor 

Vrebac kwam met het idee en onderzoekt de kern 

van mannelijkheid met deze fysieke, humoristi-

sche en esthetische presentatie.

Tweezaam
Theetuin Har&Mar, vrijdag 17 & 20:30

Fleur de Lys, zaterdag 13:30 & 16:30

Foto Buiter, zondag 14:30, 16:30

Hoe verhouden we ons? Tot ons zelf, elkaar, onze 

omgeving en de wereld. Daarover gaat Twee-

zaam. Een even subtiele als spannende voorstel-

ling van Sanne Clifford en Wordbites waarin de 

verhouding tussen moderne dans en spoken 

word centraal staat. De taal van de dans en de 

dans van de taal.

Choreografie en dans | Sanne Clifford

Woorden | Wordbites 

Dramaturgie | Jordi Ribot 

De Gestampte Meisjes spelen BALLEN
Buurthuis, zondag 14:45 & 18:30

De Gestampte Meisjes spelen een preview van 

hun nieuwe voorstelling BALLEN. Over de vrouw 

en de man. De rolverdeling verdwijnt doordat 

vrouwen denken dat ze alles zelf moeten kunnen, 

en de man hierdoor minder hoeft te doen. Met als 

gevolg dat de mannen mietjes worden die over 

zich heen laten lopen, en dat vrouwen hun eieren 

moeten laten invriezen omdat ze anders geen 

carrière kunnen maken.

Esmée profiteert maar al te graag van haar 

vrouwelijkheid, Thenera denkt geen man nodig 

te hebben en Ymke, die houdt van mannen, 

echte mannen. En die mist ze een beetje in deze 

samenleving. 
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Tweezaam
Theetuin Har&Mar, 

vrijdag 17 & 20:30

Fleur de Lys, zaterdag 

13:30 & 16:30

FotoBuiter, zondag 

14:30, 16:30

Hoe verhouden we ons? Tot 

ons zelf, elkaar, onze omgeving 

en de wereld. Daarover gaat 

Tweezaam. Een even subtiele 

als spannende voorstelling van 

Sanne Clifford en Wordbites 

waarin de verhouding tussen 

moderne dans en spoken word 

centraal staat. De taal van de 

dans en de dans van de taal.

Silent poetry disco 
op de Dichtersdijk 
Dichtersdijk, vrijdag 

14-15 & 16-17 & 21-22:30

Zaterdag 11-12:30 & 

14:30-15:30 & 16:30-

18:30 & 20:30-2130, 

Zondag 11-12 & 13:30-

15:30 & 16:30-18:30

Persoonlijk. Pakkend. Prik-

kelend. Dat is de stille poëzie 

disco op de Dichtersdijk!

Kortom dichters via je koptele-

foon. Een intieme, radio-achti-

ge spoken word ervaring waar-

bij de live gesproken woorden 

en de tintelende muziek direct 

je ziel raken. Met woorden van 

de winnaar van Kunstbende 

Groningen, Wordbites en tal 

van andere dichters en muziek 

van Sybren van Doesum. Meer 

info: wordbites.nl 

Lite-
ratuur
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Dichters van Prinsentuin
Dichtersdijk, vrijdag & zaterdag, zie locatie

Tegelijkertijd met Festival Hongerige Wolf is het poëziefestival 

Dichters in de Prinsentuin in de stad Groningen. Al meer dan 10 

jaar laten gevestigde namen naast nieuw talent in de loofgangen 

hun gedichten horen. Dit jaar zendt het poëziefestival een paar van 

hun dichters uit naar ons eigen Festival Hongerige Wolf! Dat zijn 

onder meer Bram van Harlingen en Esther Porcelijn. 

Esther Porcelijn
Esther Porcelijn is dichteres en schrijfster. 

Van 2011-2013 was ze stadsdichter van 

Tilburg. Ze heeft al veel gepubliceerd in 

tijdschriften en voorgedragen. Momen-

teel werkt ze aan haar debuutbundel en 

daarna volgt haar debuutroman. Ze is dol 

op katten en ongemakkelijke momenten.

Anke Kraster
Dichtersdijk, vrijdag & 

zaterdag & zondag, zie 

locatie

Hongerige Wolf ligt in de 

gemeente Oldambt en die 

gemeente kent een heuse 

stadsdichter! Sinds mei is dat 

Anke Kraster. Dichten doet ze al 

van jongs af aan. Op de bassis-

school won ze al de Grunniger 

schrieverswedstried. En bij de 

Dodenherdenking op 4 mei op 

de Dam droeg ze voor. 

Naast dichten houdt Anke Kras-

ter van het wad. Als wadloop-

gids is ze er te vinden. Hongeri-

ge Wolf ligt aan de Dollard, een 

zeearm van de Waddenzee.

Grunneger 
Schriefwedstried
Dichtersdijk, zaterdag, 

zie locatie

Elk jaar wordt de ‘Pervinzioale 

Schriefwedstried’ gehouden 

door Stichting t Grunne-

ger Bouk en Het huis van de 

Groninger Cultuur. Dit jaar was 

de 20e editie waarvoor Grun-

neger schrievers hun Gronings-

talig proza en/of poëzie konden 

insturen. Op Festival Hongerige 

Wolf lezen de winnaars van 

deze wedstrijd hun werk voor. 

Dit zijn: Annie Mekel, Ingeborg 

Nienhuis, Bert Huizenga, Be 

Kuipers ENHarry van Velzen.
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Cinema Lupa
Vogelveld 

Vrijdag 13 & 14:30 & 16 & 21

Zaterdag 11 & 13 & 15 & 20:15

Zondag 11 & 14 & 19:30 & 21

Op bovenstaande tijden begint een nieuw blok met verschillende 

korte films. Elk blok duurt ongeveer 45 minuten.

Cinema Lupa is het filmprogramma van Festival Hongerige Wolf. 

Films kijken in Hongerige Wolf is gegarandeerd een nieuwe bele-

ving! Dit jaar is het filmprogramma weer in een andere unieke tent: 

de Cinedome (zie Sensaties). Kom tot rust en ervaar korte, nieuwe 

films. De selectie is uitgekomen op 40 mooie films! 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.

Tour de France
Vogelveld, vrijdag 17-18, zaterdag 16-17:30

zondag 15:30-17

Festival Hongerige Wolf valt in het weekend van de finish van de 

Tour de France. En dus kun je elke dag op groot scherm de Tour 

kijken.

Film
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Tour d’Artistique 
Gre & Beno, vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend

Pet van de Luijtgaarden is ooit begonnen met 

het verzamelen van petten als eerbetoon aan 

zijn overleden moeder die dat voor hem verza-

melde. Een paar jaar later is dit uitgegroeid tot 

honderden verzamelingen. Van bijvoorbeeld 

wegwerpaanstekers, kikkers, G.I. Joe actiepoppen 

en flippo’s. Hij is gefascineerd door de absurditeit 

van de veelheid aan spullen. De dwaasheid van 

het ‘nooit genoeg’ blijkt onherroepelijk.

Met 30 caravans vol met al zijn verzamelingen is 

Pet op tour: Tour d’Artistique. Zijn caravans eindi-

gen in Blauwestad. Bekijk op Festival Hongerige 

Wolf een van zijn verzamelingen. Ga vooral ook 

naar Blauwestad (10 kilometer). Exclusief voor 

onze bezoekers zijn alle caravans dan te bekijken.

In je eigen wereld van papier
Kinderveld, bushokje 

Vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend

Op de foto in je eigen fantasiewereld, dat kon op 

het mini-Festival Hongerige Wolf in juni bij Eline 

Stalman en Hanneke Lanslots. Met schaar en 

papier maakte iedereen zijn eigen decor. Nieuws-

gierig? Op Festival Hongerige Wolf zullen al deze 

foto’s geëxposeerd worden.

Beel-
dende 
kunst
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Sytske Miedema 
Theetuin Har&Mar & her en der in het dorp

vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend

Kunstenares Sytske Miedema verhuisde vorig jaar 

naar Ganzedijk en versiert nu het dorp Honge-

rige Wolf met haar beelden. Grote en kleinere 

figuratieve sculpturen van mensen die liggen, 

zitten, leunen of steunen en die in hun lichaams-

taal en houding emoties prijsgeven. Kun je er niet 

genoeg van krijgen? Bekijk ook de beelden in de 

tuin van Harry & Marieke!

Briede van Bremmelen 
Fleur de Lys, vrijdag 16–20:30

zaterdag 11–19:30, zondag 11–19:30

Briede van Bemmelen maakt installaties, video’s 

en ruimtelijke tekeningen waarin constant 

de grenzen tussen binnen en buiten worden 

verkend. De begrenzing van de binnenruimte op 

zich, en de verwachting van de mens over hoe 

de natuur zich erbuiten zal gedragen, vormen 

uitgangspunten in haar werk. In Hongerige Wolf 

toont ze haar even fijnzinnige als robuuste werk.

Cinedome versus Faut Haut
Vogelveld, vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend

Macaber, poetisch en eigenwijs! Het avant-

gardistische Faut Haut verlegt met hun zelf-

voorzienende concept show de grenzen van het 

conventionele. In samenwerking met NO MILK 

TODAY en de magische Cinedome serveren ze 

een zelfvoorzienend podium. Een verassend 

compositiespel waarbij de elementen publiek, 

ruimte, geluid en licht in een nieuw daglicht 

komen te staan.

Henk-Jan Berkhof
Dat ontdek je vanzelf, vrijdag

zaterdag, zondag, doorlopend

Opgegroeid in het dorp Winschoten vlakbij 

Hongerige Wolf kent Henk-Jan de omgeving 

van Hongerige Wolf als geen ander. Hij vindt dat 

je niet genoeg kunt genieten van de oneindige 

vergezichten, graanvelden en polders. En daar 

attendeert hij je op verschillende plekken nog 

even extra op. Voor het geval dat je het vergeet 

;-)
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Schilderwerkplaats
Ambonezenbosje, vrijdag 13-19, zaterdag 12:30-

18:30, zondag 12:30-18:30, doorlopend

Let op: Op gemaaide paden blijven.

Festival Hongerige Wolf nodigt je uit vast te 

leggen wat je ziet. Wandel het bijzondere bosje 

in of ga bovenop de zeedijk staan. Iedereen die 

zin heeft mag mee doen. Vorig jaar was dit erg 

populair. We exposeren het werk van toen. Nu op 

een andere locatie waar je weer aan de slag kan; 

met verf of potlood. Op hout, papier of stof. Dit 

jaar maken we vlaggen die we in het dorp kunnen 

ophangen.

Felipe van Laar
Dat ontdek je vanzelf, vrijdag

zaterdag, zondag, doorlopend

Met een verzonken hoofd in het Groningse land-

schap verbeeldt Felipe hoe de natuur en haar 

rust oproepen tot reflectie. Hij wijst ons op de 

kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de mens; 

de natuur weet uiteindelijk voor zichzelf weer 

een vorm te vinden.

Sui Hui Hing
Fleur de Lys, vrijdag 16–20:30

zaterdag 11–19:30, zondag 11–19:30

Shih Hui Hung maakt heel uiteenlopende en 

spannende beelden. Ze is een alleskunner: werk-

zaam geweest als paparazzi, filmproducent en 

opgeleid als beeldhouwer. Voor haar werken Not 

Holy I  en Not Holy II en /7 die ze op Hongerige 

Wolf laat zien, speelt ze met materialen, bewe-

ging en de suggestie daarvan.

Rie Honhof
Rie Honhof, vrijdag, zaterdag, zondag, 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. 
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Galerie de Groninger Kroon
Groninger Kroon, zondag 11-18, doorlopend

Net buiten de Hongerige Wolf ligt galerie De 

Groninger 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. In de thee- en beeldentuin kun je onder de 

oude appelbomen ook een lekker kopje thee 

of zelfgemaakte vlierbloesemsap drinken. In 

de galerie kun je de expositie SALON AQUAREL 

bekijken. 7 kunstenaars laten zien hoe expres-

sief, kleurrijk en transparant een aquarel kan zijn. 

Naast de expositie is er permanent een grote 

collectie sieraden, mondgeblazen glas, keramiek 

en bronzen beelden te bewonderen.
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Audio-beleving
Ambonezenbosje, vrijdag 13-19, zaterdag 12:30-

18:30, zondag 12:30-18:30

Op de gemaaide paden blijven.

Sluit je even af voor het festival en kom meer te 

weten over de geschiedenis van het gebied, in het 

bijzonder het Ambonezenbosje. Met een kopte-

lefoon op, word je door en om het bosje geleid. 

Het is een heel bijzondere plek waar in korte tijd 

veel verschillende groepen mensen in barakken 

woonden. Wie en waarom? Doe de tour.

Bakkerij de Eenvoud
Kinderveld, zaterdag & zondag, tijden zie locatie

Bakkerij De Eenvoud staat weliswaar op het 

Kinderveld maar volwassenen zijn meer dan 

welkom. Een broodje bakken, misschien een 

pizzaatje en je intussen laten verrassen met 

mooie verhalen en bijzondere mensen, want 

die zijn er altijd in de Bakkerij. De Bakkerij wordt 

gerund door bewoners uit het dorp Hongerige 

Wolf. Hoe laat? Dat staat op het bord bij de 

bakkerij. Even kijken dus!

Sen-
saties
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Silent dress
Ergens op straat, vrijdag

zaterdag, zondag, doorlopend

Ervaar de stiltes die twee reizigers hebben verza-

meld. Deze twee reizigers hebben de achtergron-

den van het leven verzameld en daarmee een act 

op stelten gemaakt waar zij in een jurk loopt met 

een selectie van de verzamelde stiltes.

Van strand tot platteland. Van bos tot stad, van 

water tot lucht. Kom tot rust en geniet van de 

stilte. Ga op in de ruis van alledag en kom voor 

even tot jezelf.

Yoga met een ‘twist’
Schapenveld, zaterdag en zondag 9-9:45

Zonnegroeten en de ‘normale’ yoga flow kennen 

we allemaal. Maxime geeft anders les, zodat je 

weer even scherp moet zijn en doorhebt wat je 

eigenlijk met je lichaam doet. Door je uit de stan-

daard flow te halen zorgt Maxime dat je je na de 

les weer krachtig, uitgerust en vol nieuwe energie 

voelt en de festivaldag volop kan beleven.

Koeien aaien bij Boer Willem
Boer Willem, zondag 12-16 uur, vertrek trekker 14 uur

Boer Willem is inmiddels een begrip op Festival 

Hongerige Wolf en in zijn dorp Ganzedijk. Hij 

woont al zijn hele leven op de boerderij. Kom er 

kijken! De koeien hebben hun eigen waterbed-

den om op te liggen en ze worden automa-

tisch gemolken door melkrobots. Een enorme 

koeborstel zorgt voor een lekkere huid. En het 

leukste: er zijn voldoende kalfjes die geaaid willen 

worden. Er staat trouwens een lekker glaasje 

melk klaar, vers van de koe! Lekker kan het niet.

Udema’s Molen
Zaterdag, zondag 13-17

Naast Hongerige Wolf ligt het dorp Ganzedijk. 

Ook dit dorp is piepklein maar er staat wel een 

monumentale molen. Een koren- en pelmolen 

uit 1868. Tijdens het festival gaan de molenaars 

graan te malen. Kom kijken en leer van alles over 

de molen. En als je toch naar Ganzedijk gaat, ga 

dan meteen even langs bij koeienboer Willem op 

zondag. 
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Excursie met fiets
Max 20 fietsen beschikbaar, eigen 
fiets meenemen is handig
Zaterdag, 13-15, vertrek vanaf Kinderveld

Zondag 12-14, vertrek vanaf Kinderveld

Iets meer dan een kwartier fietsen van Hongerige 

Wolf ligt de Kiekkaaste van Stichting Het Gronin-

ger Landschap. Het is  een vogelkijkhut achter 

de dijk., naast de Duitse grens. We gaan er op de 

fiets naartoe. Vervolgens loop je over een houten 

vlonder over het slik of brakke water, richting 

de hut waar je ontzettend veel vogels kan zien. 

En je wordt in de hut verrast door een optreden. 

Festival Hongerige Wolf on tour!

Rustpunt bij de kerk
Kerk, vrijdag 12:30 & 13:30

zaterdag 14:30 & 15:30 & 16:30

Vanaf bovenstaande tijden is de kerk 30 minuten 

open om te relaxen. Muziekoptredens op vrijdag 

om 13, zaterdag 14:30 & 15:30

Even klaar met de festivaldrukte? Fiets even naar 

de kerk. Op 3 kilometer afstand staat een oude 

middeleeuwse kerk in de meest onkerkelijke 

streek van Oost-Groningen. De kerk is open om 

te bekijken of gewoon lekker te zijn. Tussendoor 

zijn er muzikale optredens van de organist Sjak 

en Rolf op accordeon. En van singersongwriter 

Joost Dijkema.

Markt
Schapenveld, vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend

Zeefdrukken, prullaria en musthaves. Festival 

Hongerige Wolf is ook lekker shoppen. Op het 

Schapenveld tussen de eetkraampjes door, kun 

je van alles vinden. Neem er vooral even de tijd 

voor om te kijken wat voor moois er is en wat je 

als herinnering kan aanschaffen. Zoals een echt 

Festival Hongerige Wolf shirt!

Dikkie Zwiks trekkers
Vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend overdag  

(behalve op zondag tussen 12:30 en 14:30)

Dikkie Zwik is een echte Hongerige Wolf. Hij 

woont al sinds zijn kindertijd in het dorp en heeft 

al jaren terug de pensioengerechtigde leeftijd 

benaderd. Hij is gek van trekkers en heeft er meer 

dan 60! Miniatuur-trekkers dan. En een grote 

echte Oldtimer. Zwik laat je graag zijn verzame-

ling mini-trekkers zien. Hij heeft ze opgesteld in 

de schuur. En vergeet dan niet op de foto te gaan 

voor de grote trekker. Als je trouwens iets wilt 

weten over het dorp, dan moet je ook hier zijn!
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Filosofe Maud Dahmen
Theezakjesfilosofie
Vrijdag, zaterdag, zondag, ergens onderweg

Sluis, zondag 13:30-14 & 14:30-15

Een kopje thee en de boodschap. “GROTE 

WOORDEN, OP IEDEREEN VAN TOEPASSING.” 

Nu, alleen de labels! Trek er een en voel je 

verlicht. Snap je er niets van? Drink er een kopje 

thee over bij de dichtsbijzijnde gezellige filosoof 

Maud Dahmen en kom 15 minuten socratisch 

gedachtes verschuiven, omdraaien en verdiepen 

over wat je wel en niet uit dit theelabel kan halen.

Tour de France
Vogelveld, vrijdag 17-18

zaterdag 16-17:30, zondag 15:30-17

Festival Hongerige Wolf valt in het weekend van 

de finish van de Tour de France. En dus kun je 

elke dag op groot scherm de Tour kijken.

Trekkerritje met optreden
Vertrek vanaf Schapenveld, vrijdag

zaterdag, zondag, tijdstip onbekend

Als je al eerder op Festival Hongerige Wolf weet je, vervoer gaat 

met de trekker. Achterop de kar kun je meeliften. Dit jaar rijden we 

elke dag een ritje naar het Ambonezenbosje en dan de zeedijk op. 

Dan kan je genieten van het uitzicht en je wordt daar verrast met 

een optreden. Vertrek is vanaf het Schapenveld als de presentator 

het omroept. Je moet geluk hebben dus…
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Soundsc(h)ape(n)
Gemaal, vrijdag, zaterdag, 

zondag, doorlopend zie locatie

De kunstenmakers van Groen & co maken een 

stalen wolf. Dit alles zonnepower gedreven. All 

solar power driven! Er is een tent, een chill plek 

muziek en dus kunst. Kortom: Soundsc(h)ape(n) 

in Hongerige Wolf. Avontuurlijk chillen bij het 

Gemaal.

Kermis en luchtkussen
Schapenveld, vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend

Wegens groot succes: het luchtkussen en de 

zweefmolen staan er weer tijdens het festival! 

Verder is er een schiettent en kan je suikerspin 

en popcorn kopen op het Schapenveld. Even 

klaar met alle cultuur? Ga dan naar de kermis! 

Het luchtkussen is trouwens een cadeautje van 

Dorpsbelangen aan het festival.

Kwelderwandelingen
Vertrek vanaf Ambonezenbosje

zaterdag 13:30-16, zondag 11:30-14

Johan Koster en Willem Schillhorn van Veen 

nemen je mee over de kwelders op de Dollard. 

De Dollard is een zeearm van de Waddenzee. Het 

ligt achter de zeedijk buiten Hongerige Wolf. De 

gidsen wonen in de buurt en weten van alles over 

het bijzonder kweldergebied. Vergeet je laarzen 

niet! Als het onweert gaat de toch niet door.

Kano varen en zwemmen
Van Sluis tot Gemaal, vrijdag,

zaterdag, zondag, doorlopend

Hongerige Wolf staat ook garant voor waterpret. 

Vanaf het Gemaal bij het Schapenveld kan je een 

kano pakken en naar de Sluis varen. En andersom. 

Er zijn maar een paar kano’s beschikbaar dus 

je moet wel geluk hebben. Bij de Sluis bij de 

camping kan je ook heerlijk zwemmen trouwens.
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Op avontuur in de natuur
Christophe Brochard 
Start vanaf Kinderveld 

Zaterdag 11:30-13, zondag 12:30-14

Ga je mee de natuur rondom het festival 

ontdekken? Samen met bioloog Christophe ga 

je op onderzoek. Hij vertelt de meest prachtige 

verhalen over planten, mieren en andere gekke 

beestjes. Er zijn zoveel mooie dingen te zien en te 

horen. Pak je camera, spits je oren, en kijk door je 

verrekijker. Maar let op: zijn de verhalen echt of is 

het fantasie?

BlotevoetenDANSpad
MiranDANS, Miranda van Toor
Loods, zaterdag 16-16:45, 

zondag 10:30-11:15 & 16-16:45

Trek je schoenen en sokken uit en stap in een bak 

met aarde. Of water. Of hooi. Wat voel je tussen 

je tenen? Waar ben je? En wat voor dansbewe-

gingen passen daarbij? Tijdens deze workshop 

ontstaat een dansvoorstelling waarbij kinderen 

hun eigen fantasie mogen gebruiken op het 

blotevoetenDANSpad. Aan het eind mag iedereen 

komen kijken. Vanaf 6 jaar en voor maximaal 10 

deelnemers.

Kids
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Kampvuur in het welpendorp
Kinderveld, vrijdag en zaterdag 19-20

Op vrijdag- en zaterdagavond kun je rond het 

kampvuur zitten. Onze vuurmannen zorgen dat 

het vuurtje lekker wordt opgestookt en het heer-

lijk warm en gezellig wordt op het Kinderveld. 

Op vrijdagavond zal ons voorleesvrouwtje allerlei 

verhalen voorlezen, zodat je daarna heerlijk kunt 

slapen. Je mag in pyjama komen.

Op zaterdagavond kun je trouwens na het kamp-

vuur nog even lekker dansen in de kinderdisco!

Kabouterontbijt & koekjes bakken
Bij Bakkerij de Eenvoud
Kinderveld, zaterdag 8:30-9:30, zondag 13-14

Kabouterontbijt

Tijdens het Kabouterontbijt maak je je eigen 

Hongerige Wolf Masker. In de tent op het Kinder-

veld krijg je zelfgemaakte broodjes van bakkerij 

De Eenvoud. Intussen mogen de papa’s en de 

mama’s in de bakkerij (zoete) broodjes bakken - 

samen met de warme bakkers uit Hongerige Wolf. 

Koekjes bakken

In Bakkerij de Eenvoud op het Kinderveld bak je 

echte Hongerige Wolf koekjes. Lekker & leuk!

Duo Met Zonder Jas 
Kinderveld, zaterdag 12-12:30, 14:30-15, 17-17:30

Het Duo Met Zonder Jas bestaat uit De Zingende 

dame en Mineur Plectrum. Het Duo maakt 

muziek voor peuters en kleuters. Dit kinderlied-

jesprogramma van Betsie Beishuizen en Hans 

Betlem bestaat uit bekende nummers en nieuwe 

liedjes die ze zelf bedacht hebben. Je kan er naar 

luisteren maar actief meedoen mag ook. 

Insectenhotel
Hanneke Lanslots
Kinderveld, zaterdag 15-16:30

Je voelt ze kriebelen, en als je goed kijkt zie je ze 

lopen; hele kleine beestjes.

Van materialen uit de natuur gaan we insecten 

maken. Lange poten, grote ogen, dikke buik, 

verzin het maar. 

Op het Kinderveld staat een insectenhotel klaar 

waarin jouw zelfgemaakte insect mag komen 

logeren.
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De Reis van Onschatbare Waarde
Theetuin Har&Mar, zaterdag 14:00, 16:00

Een gestolen schatkaart, het museum in rep en 

roer en van de dader geen enkel spoor. Deze kin-

dervoorstelling van Hinke Hoeksma Producties

gaat over de onschuldige Lens. Hij is geschokt 

door het nieuws en op zijn hoede voor gevaar-

lijke dieven. Totdat de gestolen schatkaart per 

ongeluk in zíjn handen terecht komt. Lens staat 

nietsvermoedend oog in de oog met de dader 

en aan het begin van een avontuurlijke reis. Er is 

geen weg meer terug.

Regie: Hinke Hoeksma

Spel: Jaimy Slingerland, Pim Vielen

Timmerdorp
Kinderveld, zondag 15-17

Er kan weer getimmerd worden in Hongerige 

Wolf! Kom naar het Kinderveld met je vader en je 

moeder en bouw van hout de mooiste beesten, 

de grootste huizen en de raarste fantasievoor-

werpen. Alles kan en alles mag.

Heb je de vuurmannen al zien bouwen op het 

Kinderveld? Tijdens het timmerdorp maken ze 

hun grote bouwsel af, en misschien mag jij wel 

meehelpen!

Kinderyoga
Ilse Keizer en Maxime Karssenberg  
(van “de Kinderyogajuf”)
Kinderveld, zaterdag en zondag 10-11:30

10:00-10:45 Roodwolfje

10:45-11:30 De geit en de zeven wolfjes

Ga je mee op yoga-avontuur? Spelenderwijs 

leren we allerlei yogahoudingen. Ook massage, 

meditatie en ademhalingsoefeningen horen er 

bij. Verder doen we heel veel speciale yogaspel-

letjes en maken mooie knutsels! Als jij sterk, 

lenig, ontspannen, geconcentreerd en vrolijk wilt 

worden, kortom: lekker in je vel wilt zitten, dan is 

dit een workshop voor jou!

Ode aan de kiekendief
Eline Stalman

Kinderveld, zaterdag 13-14:30

Op de akkers en in de velden vlakbij Hongerige 

Wolf woont de grauwe kiekendief. De kiekendief 

is de balletdanser van de roofvogels, zo sier-

lijk vliegt hij. In deze workshop gaan we deze 

zeldzame vogel schilderen. Natuurlijk gebruiken 

we ook onze fantasie en hullen we de kiekendief 

in een vrolijk festivaljasje. Van alle schilderijen 

maken we een expositie en hiermee brengen we 

een ode aan de kiekendief!
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Waar is Lieke?
Stichting Matta
Foto Buiter, vrijdag 15:30, zaterdag 13:30

Vanaf 3 jaar

Lieke is haar vriendinnetje kwijt en daardoor ook 

een beetje zichzelf. Ze waren echte vrienden 

en deden alles samen. Spelen, lachen, stoeien, 

huilen en keten. Echte vrienden blijven altijd 

samen, toch?

In deze fysieke voorstelling zien we Lieke op zoek 

naar echte vriendschap. Wanneer ben je iemands 

bff en kan jijzelf niet je beste vriend zijn? Een 

actrice, danser en muzikant laten je lachen, kijken 

en misschien wel een beetje schrikken in deze 

vrolijke muzikale voorstelling.

Stichting Matta presenteert deze zomer twee 

voorstellingen over Lieke. Een voor volwassenen 

en een voor kinderen.

Totempalenparade
Hanneke Lanslots
Kinderveld, vrijdag 14-15:30 uur

Iedereen moet goed kunnen zien waar het Kin-

derveld is en daarom starten we het festival met 

het bouwen van grote totempalen. Van heinde en 

ver zullen ze te zien zijn!

De totempalen blijven op het festival staan zodat 

iedereen ze kan bekijken. 

Kan je je zelf gebouwde kunstwerk moeilijk 

achterlaten? Dan krijg je een mooie polaroidfoto 

van jou en je totempaal mee naar huis!

Vlaggenfestijn
Eline Stalman
Kinderveld, vrijdag 16-17:30

Doe mee met het Vlaggenfestijn en maak je eigen 

festivalvlag! Wat past er helemaal bij jou? En wel-

ke kleuren horen daarbij? Met inkt en sjablonen 

druk je je symbool van jouw clan op je zelfge-

maakte vlag. Zet ‘m op je tent op de festivalcam-

ping of zwaai ermee bij je favoriete concert!
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Een wereld van licht en schaduw
Eline Stalman & Hanneke Lanslots
Vogelveld, zondag 13-14:30, 14:30-14:45

Vanaf 7 jaar

Spelen met licht, schaduwen en silhouetten. Bij 

de workshop ‘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 Schimmentheater. Ga mee op reis in deze 

droomwereld?

De wolf in de wolken 
Fleur de Lys, zondag 11:30-12:10 & 13:30-14:10

Buurthuis, zondag 17-17:40

Muziek kun je wel voelen, maar niet zien. Je kunt 

muziek niet ergens instoppen. Of toch? Kun je 

muziek bewaren? Of zoekt ze zelf een plekje 

in de hoofden van mensen? Muziek kan men-

sen veranderen. Mensen kunnen er droevig van 

worden, of vrolijk, of bang. Maar waar komt de 

muziek eigenlijk vandaan?

In: “De wolf in de wolken” verkennen de muzi-

kanten de mogelijkheden van hun instrumenten, 

onderzoeken of muziek echt bestaat, en vertel-

len zonder woorden iets over waar de muziek 

vandaan komt. 

Fluit: Karin Leutscher

Harp: Liesbeth Vreeburg

Regie: Susanne Roos

Welpendisco!
Maaike Knoppers
Kinderveld, zaterdag 20-21

Kom jij ook naar het kleinste en allerfijnste feestje 

van het festival? Trek dan snel je glitterkleren en 

dansschoenen aan want voor alle welpen is onze 

tent omgebouwd tot een echte welpendisco. 

Met glitters, discolampen en natuurlijk de leukste 

muziek om op te dansen! 

Welpenpaspoort
Hanneke lanslots
Kinderveld, vrijdag, zaterdag, zondag, doorlopend

Alle welpen verzamelen!

Als tijdelijke inwoner van Hongerige Wolf heb 

je natuurlijk je eigen welpenpaspoort nodig. 

Je paspoort krijg je direct bij binnenkomst aan 

de kassa. Tijdens het festival schrijf je hierin je 

mooiste herinneringen op, plak je er je beste foto 

in, en houd je goed bij waar je allemaal geweest 

bent. Op het Kinderveld kun je je paspoort ook 

nog laten afstempelen!
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Praktische informatie

Algemeen
  De EHBO-post staat op het 

Schapenveld, daarnaast is er 

een mobiel team.

  Doktersdienst Gezondheids-

centrum Reiderland 0900- 

9229

  Er is een beveiligingsbedrijf 

aanwezig.

  Het festival is dagelijks bereik-

baar via de marktkraam op 

het Schapenveld waar ook 

merchandise te koop is. Mede-

werkers 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 Schapen-

veld. 

  Er zijn geen winkels in 

Hongerige Wolf, zorg dat je 

voldoende spullen bij je hebt 

(tandpasta/ muggenspray/ 

sigaretten/ zonnebrandcrème). 

Zo niet, er is een klein winkeltje 

bij Camping Hamer & Sikkel. Of 

je kan naar de Spar in Finster-

wolde (3 kilometer verderop).

  Tijdens het festival willen we 

het liefst dat je betaalt met pin.

  Er is slecht bereik met mobiele 

telefoons. Soms schakelt 

je telefoon in op het Duitse 

netwerk. Kies voor handmatig 

(Nederlands) netwerk kiezen 

en zet je roaming uit bij je 

smartphone om een hoge tele-

foonrekening te voorkomen. 

Bij Theetuin nummer 15 kun je 

wifi gebruiken.

  Het festival is buiten, neem 

warme kleren, stevige schoe-

nen, regenkleding, zonne-

brandcrème en muggenspray 

mee.

  Betaling gaat met muntjes. 

Verkooppunten zijn bij de 

kassa en op ’t Schapenveld. 

  Festival Hongerige Wolf is niet 

aansprakelijk voor schade of 

diefstal van eigendommen.

Vervoer
  Alle locaties zijn op loopaf-

stand, maximaal 30 minuten 

lopen.

  Auto’s zijn in het hele dorp 

verboden. Let op er zijn 

ontheffingen dus er rijden wel 

auto’s.

  Parkeren mag alleen op plek-

ken aangewezen door mede-

werkers/verkeersregelaars. Er 

staan verkeersborden waar je 

wel en niet mag parkeren & 

stoppen.

  Naar de ‘verre locaties’ pende-

len vaak en onregelmatig trac-

tors met een wagen erachter. 

Hier mag je op stappen, wees 

voorzichtig en houd je aan de 

aanwijzingen van de conduc-

teur! Er gaan ook busjes op 

vaste tijden, bij de kassa bij 

Stans 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 & sanitair
  Het festival heeft een festival-

camping. Camping Hamer en 

Sikkel. Auto’s zijn er verboden, 

campers niet. Aan de ene kant 

sta je dichtbij de douchehok-

ken en de Danssilo. Aan de 

andere kant is het rustiger 

en dichterbij het dorp maar 

moet je verder lopen voor de 

douches. Er zijn douchehokken 

op 2 plekken. 

  De toiletten staan aangegeven 

op de festivalplattegrond. Laat 

de toiletten netjes achter voor 

de volgende gebruiker.

  Naast de (gratis) festivaltoilet-

ten stellen sommige bewoners 

(soms tegen een vergoeding) 

hun toilet beschikbaar.

  De festivalcamping staat 

aangegeven op de plattegrond. 

Houd je aan de aanwijzingen 
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gewassen is altijd VERBODEN. 

  Auto’s zijn niet toegestaan op 

het festivalterrein. Parkeer deze 

buiten het terrein op aanwij-

zing 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 duide-

lijk aangegeven.

  Houd je aan de aanwijzingen 

van de vrijwilligers.

  Zet je telefoon uit tijdens voor-

stellingen.

  Houd je polsbandje zicht-

baar 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. 

  Alcohol wordt niet verstrekt 

aan personen onder de 18 jaar.

  Tijdens het festival zullen foto’s 

gemaakt worden ten behoeve 

van promotie doeleinden. 

Een ieder die ons evene-

ment bezoekt gaat hier mee 

akkoord.

  Bezoekers dienen in het belang 

van de veiligheid te allen tijden 

aanwijzingen van medewerkers 

op te volgen

Slecht weer
Als er noodweer op komst is, 

verplaatsen we het festival en/

of bezoekers naar noodlocaties. 

Luister naar aanwijzingen van 

medewerkers.

Het festival bevindt zich op veel 

plekken in een open gebied. Als 

het gaat onweren kan je zelf de 

volgende maatregelen nemen:

  Open water moet je mijden

  In je tent schuilen raden we af

  In je auto is wel een goed idee

  Onder bomen schuilen kun je 

beter ook niet doen

  Bij twijfel kan je altijd een 

medewerker vragen

van de campingbeheerders.

  Op de camping en bij de office 

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. Helaas 

is dat de enige optie zonder 

riolering.

  Zie je iets raars? Meld het 

bij één van de vrijwilligers. 

Bedankt alvast!

Regels
  Het festival vindt plaats in een 

dorp, in mensen hun leefom-

geving, 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 (ook sigaretten 

niet), 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 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 toege-

staan.

  Na middernacht moet het 

doodstil zijn in de dorpen 

Hongerige Wolf en Ganze-

dijk. Lawaai maken mag in de 

Danssilo.

  Zet eventuele fietsen niet 

midden op het looppad of de 

weg of tegen hekken aan.

  Het betreden van akkers met 
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@hongerige_wolf of #FHW16

facebook.com/festivalhongerigewolf

instagram.com/festivalhongerigewolf

Colofon
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Met dank aan
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Advertentie Waterbedrijf

1 pagina

Sponsors,  
partners & subsidienten

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

Duurzame dorstlesser
Kraanwater is er altijd en overal. Via een leidingnet van 

ca. 5.100 km leveren we in de provincie Groningen 

jaarlijks 47 miljard liter schoon en veilig drinkwater.

Dus niet in een plastic � esje, via een boot, vrachtwagen 

of vliegtuig, maar gewoon uit de kraan. Ook bij festival 

Hongerige Wolf kun je bij onze watertappunten volop 

kraanwater drinken. Dat is best bijzonder én duurzaam.
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Plattegrond

21 1 uur lopen

18 mins fietsen

21

18

  Eten & drinken

  Markt

  EHBO

€   Kassa

  Ontbijt (1 locatie)

  WC

  Douches

  Camping

  Lang parkeren

  Kort parkeren

  Varen

  Zwemmen

  Fietsverhuur

 1 Schapenveld

 2 Buurthuis

 3 Loods

 4 Fleur de Lys

 5 Danssilo

 6 Gemaal

 7 De Sluis

 8 Kinderveld

 9 Foto Buiter

 10 Gre en Beno

 11 Dichtersdijk

 12 Vogelveld

 13 Camping Hamer & Sikkel

 14 Office

 15 Ambonezenbosje

 16 Stip

 17 Trekkershutten

 18 Zeedijk

 20 Kerk Finsterwolde

 21 Kiekkaaste (6 km)

 22 Molen Ganzedijk

 23 Groninger Kroon

 24 Theetuin Har & Mar

 25 Boer Willem

 26 Ineke’s boekenwinkel

 27 Theetuin nr 15

 28 Rijna

 29 Jurjen Huisman

 30 Rie Honhof

 31 Udema

 32 Will en Arie

 33 Zwik

 34 Tammo en Hanny
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