
Aards. Weids.



Welkom 
op Festival 
Hongerige Wolf!
 
Leuk dat je er bent! Dit boekje is jouw gids voor de komende dagen 

en wijst je de weg langs tuinen, schuren, velden en andere bijzon-

dere plekken in Hongerige Wolf.

Nadat oprichter Ruth Weites zes prachtige edities heeft neergezet, 

heeft ze dit jaar het stokje over gedragen aan ons, Jildou Tjoelker 

(zakelijk leider) en Anna van Houwelingen (artistiek leider). In lijn 

met Ruths visie, maar toch ook met onze eigen draai hebben we 

samen met onze hulptroepen een erg gevarieerd programma in 

elkaar gezet. Het hele weekend van 14 tot en met 16 juli kun je 

genieten van muziek, theater, dans, literatuur, beeldende kunst, 

film, workshops en sensaties. Ook voor de kinderen is er weer 

genoeg te beleven. 



Een programma vol nieuw en aanstormend talent, enthousiaste 

kunstenaars, bijzondere voorstellingen en natuurlijk ook heerlijk 

dansbare muziek. Dit alles verspreid door het hele dorp. Neem 

dus vooral ook kijkjes in de tuinen van de bewoners, houd je ogen 

goed open op straat en laat je meevoeren in de weidsheid en 

gemoedelijke sfeer van dit prachtige dorp.

We hopen dat je vooral gaat genieten dit weekend, dat je je kunt 

laten onderdompelen in nieuwe ervaringen, mooie verrassingen en 

ontspannen momenten. 

 
Anna & Jildou
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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 dertig huizen 

waaronder een buurthuis, maar winkels zijn er niet. 

Op Festival Hongerige Wolf vind je muziek, theater, dans, beelden-

de kunst, literatuur, films en activiteiten voor kinderen en program-

maonderdelen 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. 

Eerder werd Festival Hongerige Wolf altijd het laatste weekend van 

juli gevierd, maar net zoals vorig jaar is het dit jaar een weekend 

eerder. Dat heeft alles te maken met de oogst, want als het oogst-

tijd 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: maaidorsma-

chines). Wanneer je kunt 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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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 

alternatievere programmering te bieden dan 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 je alle programmaonderdelen 

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

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

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

trouwens 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.
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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, er moesten meer-

dere feestlocaties komen en 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 

zevende 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 ernaar 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 eraan 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 zomaar een veldje of een weiland 

in. Maak gebruik van de plattegrond, daar staat welke locaties je 

kunt betreden en waar de wc’s zijn.
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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 

waarin ze eigen werk tonen en verkopen. Hieronder lees je wie 

wat doet en wat er zoal te koop of te doen is.

Herma en Remko
Bij Herma en Remko staat 

een kassa voor het huis, hun 

rode huis is niet te missen! Op 

zaterdag en zondag zijn er ook 

diverse optredens van Circus 

Santelli te bewonderen. Reden 

genoeg om even terug te lopen 

naar de kassa!

Gre en Beno
In de voortuin van Gre en 

Beno staan dit jaar twee hele 

bijzondere fietsen (zie sensatie 

WildFiets)! De wolf in hun tuin 

kun je niet missen en wie weet 

is er weer zelfgemaakte jam te 

koop!

Zwik
Dikkie Zwik woont al van jongs 

af aan in Hongerige Wolf. Dit 

jaar wil familie Zwik gewoon 

van het festival genieten, maar 

wellicht kom je er met de Meet 

& Greet (zie sensaties) nog even 

op bezoek. Dikkie kan je veel 

vertellen over de geschiedenis 

van het dorp!
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Ineke’s 
Boekenwinkel en 
steiger
De garage bij Ineke staat dit 

festivalweekend vol boeken. Je 

kan er een tweedehandsboek 

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. De tuin 

van Ineke heeft ook nog eens 

een prachtige steiger waar op 

zaterdag en zondagmiddag ook 

intieme optredens zijn. Zeker 

de moeite waard om even te 

komen kijken!
 

 
Har en Mar
In de theetuin van Har en 

Mar kun je een heerlijk kopje 

muntthee drinken. De munt 

komt dan vers uit eigen tuin. 

Daarnaast kan je ook de zelfge-

maakte vlierbessensap proeven. 

De tuin is zeker een bezoekje 

waard, het is namelijk ook de 

plek waar dit festival oorspron-

kelijk is opgezet. Festivaloprich-

ter Ruth is de dochter van Harry 

en Marieke. Op zaterdag- en 

zondagmiddag is de tuin van 

12:00 – 16:00 uur geopend en 

beide middagen zijn er meer-

dere voorstellingen te zien!

 
 
 
 
 
 



13

Rie Honhof
Vanaf eind jaren zestig woont 

en werkt Rie Honhof in het dorp 

Hongerige Wolf. Het resultaat 

van al dat werk zie je in de grote 

variëteit van haar kunstuitingen, 

daarnaast is dit ook te zien aan 

de vormgeving van haar huis en 

haar tuin. Kom gewoon eens 

een kijkje nemen in haar atelier 

tijdens het festival. Als je hier 

meer over wilt weten, kun je 

kijken op www.kunstaanderand-

vannederland.nl.

Albert
Waar kan de vuile was beter 

uitwaaien dan op Hongerige 

Wolf! Tijdens het festival laat 

het Tyl Uylenspieghel Gilde wat 

bonte stukken aan een lijntje 

wapperen. Ter lering, ter inspi-

ratie en ter vermaak. De waslijn 

komt op het landje gelegen 

op de hoek van Gernaatweg-

Oudesluisbuurt. Daar kun je 

natuurlijk altijd even een kijkje 

nemen.

 

 
Jan Vogel
Vogel is niet zijn achternaam. Hij 

wordt in het dorp zo genoemd, 

omdat hij een volière heeft met 

heel veel bijzondere vogels. In 

zijn tuin staat dit jaar een loods 

waar de singer-songwriters zullen 

optreden en in zijn voortuin kun 

je terecht voor theater. En alsof 

dat nog niet genoeg programma 

is, is er bij Jan Vogel ook nog 

een mooie expositie van Marloes 

Buigel Boering te bewonderen. 

Dit adres mag je dus niet over-

slaan. Kijk bij Beeldende Kunst, 

Muziek en Theater voor het 

exacte programma!
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Miranda en Manuel
Theetuin nummer 15 is de 

enige plek in Hongerige Wolf 

met wifi! Voor het huis hebben 

Miranda en Manuel een heer-

lijk terras waar je even snel 

kan internetten en heerlijke 

homemade hapjes en drankjes 

nuttigen. Lekker exotisch en 

gezellig, zoals zij zijn.

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 was overigens ook 

fotograaf. Vandaar het bordje 

Foto Buiter. Dit jaar zijn er op 

zaterdag en zondag dansvoor-

stellingen in hun tuin.

 
Tammo en Hanny 
Freij
Wanneer je een beetje honger 

hebt gekregen, kun je terecht 

bij Tammo en Hanny voor een 

aaierbal. Vorig jaar hebben 

de mensen al kennis kunnen 

maken met deze heerlijke 

Groninger snack. Naast dat ze 

dit jaar ook nog een andere 

Groningse lekkernij hebben, 

zijn er meer lekkere warme 

snacks om te proeven. Zoekt 

u hun huis? Zoek dan naar het 

land bij de geitjes. Iedereen is 

welkom vanaf 10 uur. Als het 

donker wordt steken ze gezellig 

de vuurkorf aan en spelen ze 

Groninger liedjes af. 
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Hink en Rijna Udema
Ook dit jaar kun je op zater-

dag en zondag in de tuin van 

Hink en Rijna weer genieten 

van goede koffie en thee met 

zelfgebakken lekkers uit eigen 

keuken. De zelfgemaakte 

soepen zijn weer goed gevuld 

en gemaakt van verse ingre-

diënten. Al het fruit in de jams, 

confitures en siroop die wordt 

verkocht, is biologisch en 

wordt door hun zelf verbouwd 

of komt uit de regio. Laat je 

verrassen door de grote vari-

atie en de heerlijke smaken 

van deze ambachtelijke jam 

& confitures. En vergeet ook 

niet een kijkje te nemen bij hun 

bijzondere katten!
 

Familie Bolhuis
Zonder de familie Bolhuis is er 

geen Festival Hongerige Wolf! 

Niet alleen is het Schapenveld 

van hen, ze bezitten ook het 

land waar Camping Hamer is. 

Als je ze tegenkomt, mag je ze 

natuurlijk hartelijk bedanken 

voor de medewerking aan dit 

bijzondere festival.  

Udema’s molen
De monumentale molen in 

Ganzedijk is tijdens het festival 

ook geopend(zie Sensaties).
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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. Zijn winkel zal 

ook dit jaar tijdens het festival 

weer opengaan voor mensen 

die op zoek zijn naar snuiste-

rijen en curiosa.

Familie Renken
Deze familie woont net 

buiten het dorp Hongerige 

Wolf en naast hun huis komt 

de Danssilo te staan. Vrijdag 

en zaterdag vanaf 23:00 en 

zondag vanaf 22:00 kun je hier 

heerlijk dansen en het voordeel 

van deze plek: zo hebben de 

bewoners van Hongerige Wolf 

ook geen last van het geluid!

 
Jurjen Huisman
Vlak naast Udema heeft Jur 

voor de gelegenheid een leuk 

antiekwinkeltje. Tijdens Festival 

Hongerige Wolf kun je hier 

natuurlijk rondsnuffelen. Zie 

je iets wat je graag wilt kopen, 

dan kan dat natuurlijk. Ook 

wel leuk om te weten is dat 

de opbrengsten naar Artsen 

zonder Grenzen, Het Rode 

Kruis en de Dierenbescherming 

gaan. 

Willem Nomden en 
zijn moeder
In Ganzedijk opent Willem elk 

jaar Camping Ganzedijk in zijn 

tuin. Dit jaar regelt zijn moeder 

dit. Het ontbijt is inbegrepen. 

Bekijk de website voor meer 

informatie.



17

Boer Willem
Kom kijken bij Boer Willem! 

Ook dit jaar kun je weer een 

kijkje nemen bij boer Willem. 

Misschien zie je dan wel een 

pasgeboren kalfje. Er zijn 

natuurlijk ook andere koeien 

die je kunt aaien. Verder kun je 

zien dat de koeien door robots 

gemolken worden en lekker 

comfortabel op het waterbed 

liggen. Dit alles in de ruime stal 

met een geïsoleerd dak. Na dat 

je dit allemaal bekeken hebt 

kun je een lekkere beker echte 

melk proeven. Dus kom kijken 

bij boer Willem op zondag 16 

juli van 12:00 tot 16:00 uur. 

Barbara en Geeske
Barbara en Geeske zijn te 

vinden bij de Jurjen en verko-

pen mooie tweedehandskle-

ding en schoenen. Verschil-

lende soorten en maten zijn te 

vinden op een stand tijdens het 

festival. Dit doen zij natuurlijk 

niet zomaar. Het is ten bate 

van de zorginstelling waar zij 

werken, daar gaan de opbreng-

sten naartoe.

Stans
Stans woont op nummer 1 

van de straat Hongerige Wolf. 

Tijdens het festival staat één 

van de kassa’s voor haar huis. 

Ook is er een leuke kraam met 

snuisterijen en op zaterdag- en 

zondagochtend het welpen-

ontbijt voor de kinderen (zie 

kinderprogramma). Overdag 

bouwt Jacob Plooij met wie dat 

wil aan een orgel van gedroog-

de berenklauw in de schuur van 

Stans. Mis dat niet!
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Astrid en Raoul Nap
Deze aardige mensen wonen 

in een schitterende boer-

derij genaamd Fleur de Lys. 

Tijdens het festival verkopen 

ze er zelfgemaakte biologische 

producten en is het sowieso 

de moeite waard hun boerderij 

te bekijken. In de grote schuur 

zijn op zaterdag en zondag 

workshops (zie sensaties) en zal 

Neonfanfare 9x13 (zie muziek-

theater) meerdere optredens 

verzorgen. Zorg dus dat je 

zeker een keer een ritje naar 

deze boerderij maakt! 

Titia en 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. Je 

kunt aan de hand van informa-

tiebordjes een wandeling maken 

door het bos, de Schilderwerk-

plaats is er (zie sensaties) en ‘s 

nachts kun je terecht voor ons 

filmprogramma, midden in het 

bos! Op zaterdag- en zondag-

ochtend neemt Willem je mee als 

gids over de kwelders achter de 

zeedijk (zie sensaties). 

Kerk
In het dorpje Finsterwolde 

(drie kilometer verderop) staat 

een oude kerk. Dit bijzondere 

gebouw is zeker een bezoekje 

waard. Zelfs als je niet gelovig 

bent, zul je versteld staan van de 

sfeer. Op zondag kun je luisteren 

naar de preek van dominee 

Wolf (hij heet echt zo!) en op 

verschillende momenten is de 

kerk opengesteld als rustpunt 

(zie sensaties). Fiets er dus even 

heen als je uit het festivalgedruis 

wilt stappen en check het blok-

kenschema, wie weet tref je net 

een mooi intiem optreden tijdens 

je bezoekje!



19

 
STIP
De rode stip midden op de weg 

fungeert tijdens het Festival 

Hongerige Wolf als podium voor 

straatoptredens. Ieder heel uur 

start hier een verrassing: van 

zingende zaag tot poëzie, van 

troubadour tot performance 

artist. Kijk in het voorbijgaan 

dus even op je horloge, wie 

weet begint er dan net weer een 

optreden!

Bij de STIP vind je ook info over 

de Meet & Greet met bewoners 

(zie sensaties).

Loes en Reinoud
In Bakkerij de Eenvoud wordt 

er brood gebakken in eigen 

kar met een zelfgemaakte 

oven van Groninger klei. Loes 

en Reinoud zijn opgeleid als 

bakker en helpen mee aan dit 

eigen project van de bewoners. 

Dit jaar zal de bakkerij bij de dijk 

ter hoogte van het Ambone-

zenbosje komen te staan (zie 

sensaties).

Will en Arie
Will en Arie zijn vrienden van de 

speciale families. Deze stichting 

ondersteunt kinderen met een 

beperking (Familias Especia-

les) in Nicaragua. Tijdens het 

festival informeren zij je graag 

bij hun kraam over het werk 

dat ze doen en hoe jij daarbij 

kunt helpen. Ook verkopen zij 

kunstnijverheid, zoals sieraden, 

kleurrijke sjaals en tassen uit 

Nicaragua. Meer informatie kun 

je vinden op de website: www.

familiasespeciales.nl.



20

Muziek-
theater
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Neo-fanfare 9x13 - Trance 
Schapenveld | vrij 19:30 | OPENING!

Fleur de Lys | zat 11:30 & 16:00 | zon 14:00

Flashmobs | dat zie je vanzelf!

Wegens het grote succes van vorig jaar zijn ze 

er weer met de nieuwe productie Trance: neo-

fanfare 9x13. Ze open Festival Hongerige Wolf op 

vrijdag! 

Tien musici met een wervelende veeritg minu-

ten durende show vol nieuw gecomponeerde 

muziek, waarin slagwerk centraal staat. Drums 

zetten een reis in gang, geholpen door een 

mobiele slagwerkstrijdwagen. Laat je meevoeren 

naar hogere sferen en vergeet het miserabele 

leven van de wastelands.

Geregisseerd door theatermaker/acteur Erik van 

der Horst, met choreograaf Pim Veulings, een 

slagwerkinstallatie van Peter de Bruin, kleding van 

Peggy Heering-de Windt, en muziekwerken van 

onder andere Anna Meredith, John de Simone 

en David Dramm, zet 9x13 zo een verfrissende 

en verrassende, niet te missen ‘muziektheater 

zonder woorden’– voorstelling neer voor het 

komend seizoen.



22

Microtheater 
Dat ontdek je vanzelf | vrij 12:00–20:00

Het ‘Microtheater’ is een concept van Drachtster 

zanger/schrijver Ebele en biedt plaats aan één 

persoon. Het kleinst mogelijke publiek en een 

zeer intieme setting. In de oude biechtstoel ben 

je in een andere wereld, zit je afgesloten van de 

rest achter het gordijn. De zanger brengt een lied; 

speciaal voor jou. Een lied over liefde, strijd en 

troost. Herinnering, verlangen en hoop. Verbaasd 

kom je even tot jezelf.
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Muziek
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Afrikadi
Schapenveld | zon 21:45 

Afrikadi verzorgt voor ons een energiek, knallend en 

opzwepend slotoptreden van Festival Hongerige Wolf 

waarbij ongetwijfeld iedereen in beweging komt.  

Zorg dat je erbij bent om samen met ons de zevende 

editie op spectaculaire wijze af te sluiten! 

Afrikadi, een West Afrikaanse percussiegroep 

o.l.v Issiaga Soumah, neemt je met plezier mee 

vanuit de weilanden van Hongerige Wolf tot in het 

kloppende hart van Afrika. Issiaga is afkomstig uit 

Guinee, daar waar de djembe ‘the beat’ geeft en 

dans alle energie laat stromen!  Afrikadi maakt ook 

gebruik van verschillende, onbekende traditionele 

muziekinstrumenten die de Afrikaanse cultuur rijk is, 

zoals een balafoon en kiring.

 

Afrikadi verzorgt dans en djembé lessen, workshops 

en verschillende optredens, voor scholen, bedrijven, 

evenementen en particulieren. “Muziek is de 

verbindende kracht en dans brengt iedereen met 

plezier in beweging”

www.afrkikadi.nl
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A Fugitive
Schapenveld | zat 17:00–17:30

Rosan Rozema laat drumcomputers, zware 

galmende drums en ambient synths en gitaren 

samenkomen in verhalen over het overgeven 

aan het lot. A Fugitive combineert invloeden uit 

trip-hop, ambient, post-rock en neo-R&B met 

intense vocalen. Het is een donker geluid dat 

met ingewikkelde composities geconcentreerd 

in elkaar weeft. Afgelopen april verscheen haar 

debuut-EP, Coincidence, opgenomen in Londen 

met producer Chris Hamilton (bekend van Torres 

‘Sprinter’ en Kite Base’s ‘Dadum’).

Alcuna Wilds
Schapenveld | vrij 17:00–17:45

Alcuna Wilds is een Brits/Nederlandse elektroni-

sche trip rock band. Atmosferische soundscapes, 

krachtige beats en melancholische zangpartijen. 

De herfst staat in het teken van de Popronde 

waarmee ze heel Nederland willen veroveren! 

Ze hebben al behoorlijk wat ervaring opgedaan 

in korte tijd met shows op festivals en poppodia 

in Nederland, België, Duitsland en de UK. Zoals 

Patronaat in Haarlem en Bevrijdingspop Amster-

dam. Deze zomer gaat Alcuna Wilds opnieuw 

naar Engeland voor een reeks festivals en ze 

staan dus op FHW. Het debuutalbum zal begin 

2018 verschijnen.
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BaarsbovenBaas
Danssilo | zat 23:00–03:00

De zeehelden van Baarsbovenbaas wagen de 

doortocht naar Hongerige Wolf. De trossen 

mogen los in de Danssilo, waar een muzikale 

ontdekkingsreis zal starten. Trek je dansschoe-

nen aan, oefen vast je beste moves en maak je 

klaar voor funky platen uit het wilde westen, 

vinyl en digitaal, langs de randjes van disco 

en house met een onverstoorbare feelgood 

-ondertoon.

Boyz in de Woods
Schapenveld | vrij 15:45–16:15

Ze zijn de winnaars van de POPgroningen 

Talent Award! Boyz In the Woods is een 

Gronings hiphop-collectief. Kom kijken naar 

deze energieke show; het is een rollercoas-

ter langs de werelden van de rappers Raicho, 

HWM, Cloudy Diow, Luc-C, Revo, Emage en 

Olliehoops. Vanuit een studioproject van Urban 

House Groningen hebben de artiesten een EP 

gemaakt die in juli 2016 gereleased werd. 
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Carly E.
Loods Jan Vogel | vrij 16:30 & 21:00

zat 11:00 & 18:30

Rauw, gepassioneerd en eerlijk is de sound van 

Carly E. Carlijn begeleidt zichzelf met de cello 

(akoestisch of elektrisch) en gebruikt een loop 

pedal. Ironische teksten met de soms melancho-

lische, soms up-tempo muziek van haar cello, die 

ze al sinds jonge leeftijd aan haar zijde heeft. Ze 

is klassiek opgeleid en toerde met o.a. het Jeugd 

Orkest Nederland. Haar reizen inspireerden haar 

en ze is nu druk om haar debuutalbum af te 

krijgen.

 
Cloud Cukkoo
Schapenveld | zat 13:00–13:30

Loods Jan Vogel | zat 21:30

Geef je over aan een trip naar Cloud Cukkoo Land; 

een wereld die beeft op dansbare ritmes, omringd 

wordt door swampy sounds en waar zwoele 

vocalen je verleiden. Geïnspireerd door bands zoals 

Warpaint en Balthazar. De vierkoppige band uit 

omgeving Nijmegen, is ontstaan rondom singer-

songwriter Jori van Gemert en bestaat daarnaast uit 

Roel Trommelen, Dean Rijke en Roel Jans. Cloud 

Cukkoo deed al een huiskamertour. Afgelopen janu-

ari werd hun eerste single en videoclip “Dalliance” de 

wereld in geschoten.
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Cugnon Project
Schapenveld | zon 10:30–11:00

Loods Jan Vogel | zon 14:00

Een kleine afvaardiging (strijkinstrumenten en 

hoorn) van het Cugnon Project brengt Mozart 

naar Festival Hongerige Wolf! Met Utrecht als 

thuisbasis geven ze gedurende het hele jaar 

concerten door heel Nederland. Daarnaast 

komen de leden van het Cugnon Project elke 

winter samen om een week lang eindeloos te 

musiceren.  

Cugnon Project is een stichting met als doel 

jong muzikaal talent een podium te geven te 

midden van professionele musici. De studenten 

trekken zich aan de professionals op, die zich 

op hun beurt door de jeugd laten inspireren. 

Een unieke situatie die fantastische concerten 

oplevert. De artistieke leiding is in handen van 

Chris Duindam.

Dakota
Schapenveld | vrij 22:30-23:15

Ken jij dat gevoel? Dat gevoel dat je op de 

bank wilt liggen, je ogen wilt sluiten en je mee 

laat voeren door dromerige muziek? Dakota’s 

nieuwste EP, gereleased eind 2016 mengt 

psychedelische gitaarrifs met indie-pop roots. 

Dit belooft een mooie afsluiter te worden op 

vrijdagavond!
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DE KAT 
Schapenveld | vrij 18:30–19:15

Improvisatie is de rode draad waarmee DE KAT 

zijn garen spint. DE KAT is een muzikale broeder-

schap, ontstaan tijdens jamsessies en in 2015 

officieel geboren. In 2016 speelde de band o.a. 

zeven keer op Eurosonic en op Burning Man en 

werd de EP gepresenteerd. Muzikaal verbroe-

derde de band door de blues, maar op het nieuwe 

album worden er stappen gemaakt richting surf 

en noise. 

Dion Bouwes en Dennis Krottje 
Loods Jan Vogel | zon 12:00 & 19:30

Dion en Dennis zijn de winnaars van het ‘Grun-

neger Laidjesfestival 2017’. Ze zijn pas net samen 

in het Gronings muziek aan het maken en met 

succes dus. In de provincie en er buiten staan ze 

op festivals en worden ze gedraaid op radio en 

tv. Dion Bouwes is zanger, gitarist en songwri-

ter. Hij speelt met gitarist Dennis Krottje in indie 

rockband Cutting Grass. In april werd de single 

“Duuster” opgenomen. Op Festival Hongerige 

Wolf doen ze een akoestische show.
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DJ Andor
Schapenveld | zon 16:45–19:30

Andor = schudden met die krullen. Disco, funk, 

house zolang het maar druipt van warmte, ziel 

en proper dansbaar is. Hij is resident bij Sanders 

en Mooie Boules in Amsterdam, en regelmatig 

terugkerende kracht op events van organisaties 

als ‘Dagverblijf’ en ‘Hearlemsch Finest’. Andor 

heeft het muzikale hart op de juiste plek en 

schuwt geen onverwachtse wendingen. Kom 

dansen op het Schapenveld!

DJ Joris
Schapenveld | zat 17:30–19:30

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.
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Downbeat Detonators
Schapenveld | zat 15:30–16:15

The Downbeat Detonators spelen ska en rock-

steady geinspireerd door de Jamaicaanse muziek 

uit de jaren zestig en zeventig. Ervaar een vracht 

aan trombone & sax melodieën, rauwe orgelpar-

tijen en meerstemmige ska vocalen. Ze hebben 

een repertoire met eigen werk dat nu al de lengte 

van drie studio-albums beslaat. Geïnspireerd 

door artiesten zoals Don Drummond, Prince 

Buster,en The Slackers en vele, vele anderen. It’s 

Detonation Time!

 

FENN
Schapenveld | zon 19:30–20:15

De hese en soulvolle stem van Fenneke Schou-

ten is verpakt in een vacuüm van donkere beats, 

diepe baslijnen en dromerige synths. Samen met 

Frank de Boer vormen ze live het duo FENN. Ze 

stonden al eerder op Eurosonic, deden mee aan 

de Grote Prijs van Nederland, de Popronde en 

Noorderzon. In 2014 debuteerden ze met het 

album ‘Bring me Fire’. In maart kwam hun nieuwe 

single ‘Experience’ uit. Broeierige, eigenzinnige 

muziek met een eigenzinnige zangeres. Luister 

maar @FHW!
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FLCTS 
Loods Jan Vogel |vrij 19:30

Schapenveld | vrij 21:00–21:45

FLCTS is een Duits elektronisch duo, bestaande 

uit twee multi-instrumentalisten. Hun ingenieuze 

songwriting skills, in combinatie met explosieve 

optredens, creëren een unieke live ervaring. Ze 

hebben hun eerste dubbel EP Voyager Golden 

Record EP / VGR RMX EP op Haunting Records 

uitgebracht.

Fons Jorgen
Loods Jan Vogel | vrij 13:30

Fons Jörgen is het solo project van Fons Herder, 

beter bekend als frontman van A Liquid Lands-

cape. Hij pakt zijn gitaar en kruipt in no-time 

onder ieders huid met zijn heldere stemgeluid en 

bijzondere gitaarspel. Dit jaar opent hij op vrij-

dagmiddag in de Loods, zorg dat je erbij bent. 
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Fungo Bat 
Schapenveld | zon 14:30–15:15

Fungo Bat is multi-instrumentalist en songwriter 

Sam Verbeek. Ontstaan uit een obsessie voor 

obscure Beat en Psychedelica maakt hij een mix 

van Garagerock, Beat, Psychedelica en Punk. Hij 

maakt zijn producties met een microfoon en een 

gitaarversterker in Studio Trapgat ofwel zijn vieze 

zoldertje. Die zo klein is dat je, waar je ook zit, 

praktisch altijd het trapgat invalt. De eerste EP is 

af. De daaropvolgende release laat niet lang op 

zich wachten, zegt hij zelf. 

 
INKT
Schapenveld | zon 11:45–12:30

Loods Jan Vogel | zon 18:30

Met een tienkoppige band als munitie probeert 

INKT zichzelf te ontleden. INKT is een samenwer-

king tussen theatermakers en musici Frederike 

Palmen en Ward Reijmerink en acht jonge, 

talentvolle musici van een kunstopleiding in 

Amsterdam en Utrecht. Ze proberen een manier 

te vinden hun leven te begrijpen door te zingen, 

klagen, schreeuwen, ontroeren en te verblijden.

De formatie bestaat uit drie koperblazers, een 

strijktrio, basgitaar, drums, gitaar, elektronica en 

zang. Zie de band als een leger, de muziek haar 

vaandel en het podium haar propagandakanaal 

en laat je meesleuren door een golf. Een theater-

voorstelling? Een popconcert? Een socio-cultu-

reel experiment? Performance-pop in alle staten.
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Kinoo
Schapenveld | zat 19:30–20:15

Een onhandig clubje romantici dat zich evenveel 

thuisvoelt in de stadse drukte van Groningen als 

in het plasje nuchterheid. Groningen is voor hen 

de perfecte afstand tot een chaotische wereld 

die nog maar net hun eigen is. Het aankleden en 

vormgeven van deze afstand doen ze door een 

mix van krautrock, post-punk en shoegaze. In al 

hun drukte klinkt Kinoo als je brommertje in een 

emotionele bui. Motorisch, soms ongemakkelijk 

ruizig, maar altijd vol met melodie. Kinoo speelde 

al op Incubate en ES/NS ondanks hun korte 

bestaan.

LGHTNNG
Schapenveld | zon 21:00

LGHTNNG is een vierkoppige female-fronted 

electronische popgroep uit Groningen, geïnspi-

reerd door 80’s popculture. Ze maken dansbare, 

donkere maar hoopvolle, nostalgisch klinkende 

tracks. De Groningse band boekte online al 

internationaal succes. Zo is hun track ‘Sharks’ op 

YouTube en hit. De Belgische radio is ook fan en 

ze waren headliner op een festival in Kazachstan. 

In Nederland speelden ze al de fameuze minuut 

in DWDD.
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Los Obamas
Schapenveld | zat 22:30–23:15

Opgroeien in Groningen - de stad met een 

uitgebreide bandjesscene, Vera en garage-

golf- nummer-zoveel - heeft de nodige inspi-

ratie geleverd voor Los Obamas: gitaar, orgel, 

drums, rauwe soulvolle zang en mondharmonica 

zorgen voor een energieke combinatie van 

garagerock&roll, surf en sleazy bluespunk. Deze 

afsluiter op zaterdagavond wil je niet missen!

 
 
 

Melvin Bonnet
Loods Jan Vogel | vrij 15:00 | zat 14:00

Ineke’s steiger | zat 17:00–17:30

Kerk | zon 12:00

Melvin Bonnet is cabareteske troubadour en 

schrijft pijnlijk hilarische liedjes over stadswach-

ten, niet getalenteerde terroristen, SOA’s en chro-

mosomen. Op Hongerige Wolf zal Melvin nieuwe 

liedjes laten horen uit zijn nieuwe theaterpro-

gramma ‘Henkie: de Musical’, dat in september 

in première gaat. Maar pas op, want zijn liedjes 

zitten vol zelfspot en ironie!



37

Oneiros Ensemble
Camping | zat & zon 9:00–11:00  

Schapenveld | zat 11:45–12:15 uur 

Kerk | zat 15:30

STIP | dat zie je vanzelf!

Wakker worden met Oneiros Ensemble naast 

je tent, dat is vast een hele bijzondere erva-

ring! Iedere ochtend begint dit ensemble op de 

camping met hun verhalen van klassieke muziek.

Het ensemble bestaat uit een groep jonge ambi-

tieuze musici en speelt in verschillende bezet-

tingen kamermuziek, van barok tot hedendaags. 

Oneiros Ensemble zoekt naar de essentie van 

de muziek, arrangeert en programmeert, maakt 

muziektheater en vertelt verhalen. Tijdens 

Festival Hongerige Wolf speelt het ensemble in 

een kleine bezetting van harp, altviool en fluit 

met een repertoire van Russische tranentrekkers, 

impressionistische Franse subtiliteiten, woeste 

Roemeense dansen en meer. 
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Port of Call
Loods Jan Vogel | zat 12:30 & 15:30 | zon 10:30 & 

15:30

Al geruime tijd brengt multi-instrumentalist 

Pieter van Vliet werk uit onder het pseudoniem 

Port of Call. Geïnspireerd door hedendaagse 

folk-artiesten als Jeff Mangum en Will Oldham 

schrijft en speelt hij zijn eigen, bondige liedjes. Zo 

is onlangs het album Our Body Is Like An Ocean, 

It Changes verschenen onder de vleugels het 

Haagse label De Bescheidenheid en heeft hij - als 

vast onderdeel bij de Folk Road Show - afgelopen 

jaar in onder andere Canada, Italië, Denemarken 

en Duitsland opgetreden. Hij was er de eerste 

jaren op ons festival al bij, we zijn trots hem weer 

in ons programma te hebben! 

Pushin Wood Soundsystem
Danssilo | zon 22:00–02:00

Space age travelers Pushin Wood Soundsystem is 

a dj duo on its own. Ze houden van vinyl, hebben 

een eclectische smaak en houden van combine-

ren van muziek (vaak met visual art of eten). 

Op hun label Bambeats Records brachten ze 

eigen muziek uit maar ook Ethiopische, Cubaanse 

en brass muziek. ‘If you love to explore musical 

boundaries, join the night and become part of 

this journey through time & space.’
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RocknRolla Soundsystem
Danssilo | vrij 23:00–03:00

RocknRolla Soundsystem brengt op vrijdagavond 

(14 juli) funk, soul, reggae, breakbeat, hip-hop 

en moddervette grooves in z’n meest aange-

dikte vorm naar de Danssilo! 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!

Stokowski
Schapenveld | zat 21:00–21:45

Stokowski komt uit Amsterdam en maakt ener-

gieke, elektronische muziek. Bestaande uit een dj, 

een zangeres, een gitarist en een violiste maakt 

Stokowski synthesizer gedreven pop en house 

tracks met een catchy randje. Geïnspireerd door 

Disclosure en Kraak & Smaak ligt de sound van 

Stokowski ergens tussen synth-pop en house. Ze 

stonden op podia door heel Nederland en gingen 

op tour naar Zweden en Egypte. De debuut EP 

van Stokowski is gereleased in maart.
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The Mighty Breaks
Schapenveld | zon 16:00–16:45

Zes vrienden uit Voorschoten. Befaamd om 

hun energieke live shows, gitaarspel, rifjes, in 

combinatie met de saxofoon. Garanderen een 

goede portie pop/90’s alternative – denk Guided 

By Voices, Black Lips en The Dandy Warhols – én 

branie. ‘Words on paper don’t mean shit. We write 

songs, not novels.’

 
Tim Loud
Schapenveld | zon 13:15–13:45

Maak je klaar voor een dansje met Tim Loud en 

zijn band. Ze komen helemaal uit Groot-Brit-

tannië en tijdens hun tour door Europa doen ze 

naast Amsterdam en Antwerpen ook Hongerige 

Wolf aan!

Deze liedjesschrijver debuteerde vijf jaar geleden 

en is sindsdien non-stop aan het toeren en optre-

den met zijn 12-snarige gitaar. Hij staat bekend 

om zijn oprechte teksten en rauwe optredens. 

Zijn muziek is een mix van punk tot country met 

balkan folk en ‘antifolk’. 
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Tom Tukker
Schapenveld | zat 14:15–14:45

Loods Jan Vogel | zat 19:30

Eigenlijk hoef je maar twee dingen te weten 

over Tom Tukker, hij is extreem muzikaal en 

super sympathiek. De rest is bijzaak. Maar niet 

oninteressant. Als er nieuwe nummers in hem 

opborrelen, trekt hij zich graag terug in een 

omgeving waar mensen schaars zijn. Zo heeft 

hij IJsland ontdekt als land van rust en bron van 

inspiratie, met een stapeltje songs als resultaat. 

Zijn nieuwe single Rain is Gone is een goed 

voorbeeld van zijn vermogen tekst en muziek 

te laten samensmelten tot een aansprekend 

geheel.



42

Kunstbende
Kunstbende is een netwerkorganisatie die jong creatief talent 

ontdekt, ontwikkelt en exposeert in de categorieën dans, dj, expo, 

fashion, film, muziek, taal en theater. Veel artiesten komen voort 

uit de kweekvijver van Kunstbende, zoals o.a.: Trijntje Oosterhuis, 

Martin Garrix, Vincent Vianen, Claudia de Breij, Abdelkader Benali, 

Janne Schra en DeWolff.Tijdens Festival Hongerige Wolf komen 

meerdere winnaars van Kunstbende 2017 optreden.



Muziek – Merulsa, Silke van Wijngaarden 
en Marie Jones
Loods Jan Vogel | zon 17:00

Merel Bakker (Merulsa, 14 jaar) heeft ondanks haar jonge leven al 

veel songs geschreven waarvoor ze vooral inspiratie put uit haar 

eigen leven en gevoelens. 1e prijs Kunstbende Groningen 2017.

Silke van Wijngaarden (18 jaar) brengt met haar kenmerkende 

stem liedjes onder begeleiding van piano en gitaar. Ze won dit 

jaar de 2e prijs van Kunstbende Groningen en stond in de finale 

van POPgroningen. Irene Ottens (Marie Jones, 17 jaar) kan zingen, 

maar componeren kan ze ook! Genre is soul, haar inspiratie haalt 

ze uit The Beatles, Elvis Presley en Janis Joplin. 3e prijs Kunstbende 

Groningen 2017.

Theater – Margriet Knol
Schapenveld Circustent | zon 13:45 & 17:30 

Margriet Knol (16 jaar) maakt met haar maatschappij-kritische 

teksten mensen aan het lachen en zet ze tegelijkertijd aan het 

denken. 2e prijs Kunstbende Groningen 2017.

Taal – Sterre Wolthers & Roos Ye
Dichtersdijk | zon 15:00 & 16:30 

De teksten van Sterre Wolthers (17 jaar) raken zowel poëzie 

als proza. Sterre stelt vragen als een ware kunstenaar. 1e prijs 

Kunstbende Groningen 2017. Roos Ye (16 jaar) schrijft mooie 

diepgaande teksten met humor. Kom kijken naar deze jonge 

energieke dichter. 2e prijs Kunstbende Groningen 2017.
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Theater 
& dans
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Amarens ten Bruggencate - Vrij zinnig
Schapenveld Circustent | zat 12:15, 16:00 & 21:45

| zon 15:15

In deze nieuwe cabaretvoorstelling van Amarens 

ten Bruggencate komen onder meer een 

vrolijke agent, een ernstig kind, een waterraket, 

een kogelvis, mindfulness, Gay Pride en 100% 

natuurlijke kroepoek voor. Daarbij treft u een 

palmboom in de bloei van zijn leven. Amarens 

is opgegroeid in Delfzijl, zo’n 20 kilometer van 

Hongerige Wolf.

Circus Santelli - At the Movies 
Tuin Remko en Herma | zat 13:30, 15:00, 16:00 & 17:00 

| zon 11:00, 12:00, 14:30 & 16:00

De topstudenten van jeugdcircus Santelli 

brengen met hun onvervalste circuskunsten 

vele herkenbare, hilarische en zenuwslopende 

filmscènes voor je ogen tot leven. Voor haar 

nieuwste voorstelling neemt Santelli je mee op 

reis door de filmgeschiedenis. Acrobaten en 

jongleurs. De jonge artiesten stuiteren en buite-

len over het podium, maar hebben hiervoor 

geen special effects nodig! Hun verbazende 

capriolen worden nóg spannender door legen-

darische filmmuziek.
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Troubamour - Goed (be)doel(d)
Theetuin Har & Mar | zat 14:00

Schapenveld Circustent | zat 17:45 & 20:15

Goed (be)doel(d) is een dynamische voorstelling waarin de menin-

gen over de vluchtelingencrisis je om de oren vliegen. Scenes met 

verhalen over warme onthalen of botte verwensingen; hoe moeten 

wij ons eigenlijk verhouden tot het vluchtelingenprobleem? Deze 

grappige en wervelende voorstelling biedt je zeker geen oplossin-

gen... maar zet je wel aan het denken!



Sanne Clifford - ‘3 is a crowd’ 
Foto Buiter | zat 12:00 & 15:30 | zon 12:00 & 14:00

In ‘3 is a crowd’ komen steeds veranderende situaties als een col-

lage voorbij, waarbij wordt gekeken naar hoe we contact maken, 

steun zoeken of juist van elkaar vervreemden. Een herkenbaar spel 

waarbij sociale codes, afhankelijkheid en afstandelijkheid elkaar 

losjes of genadeloos afwisselen. Dans over alledaags contact, wan-

neer we elkaar echt nodig hebben en waar het misgaat, gemixt met 

een goede dosis ‘awkwardness’ en een vleugje humor. Een speciale 

Hongerige wolf editie in de vorm van 2 dansers die op zoek zijn 

naar contact met het publiek als 3e persoon.

 

Concept: Sanne Clifford

Dans & choreografie: Sanne Clifford & Hayley Adams

Muziek: Amir Swaab. Coaching: Jordi Ribot Thunnissen. 

Fotografie: Alexander van der Linden.
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Jildou Kroes - Gepekeld Vlees
Schapenveld Circustent | vrij 16:15 & 21:45  

| zat 13:30 | zon 15:15 

Locatie Theetuin Har & Mar | zat 15:30

Jildou Kroes is een theatermaker die speelt, zingt 

schrijft. Rauw, gevaarlijk, gevoelig en Fries zijn 

woorden die haar typeren. Ze studeerde aan 

theateropleiding Selma Susanna in Amsterdam. 

Als einzelgänger met een grote groepen fobie, 

maakte ze hier voornamelijk solo’s. Momenteel 

staat ze ook weer alleen op het podium, met de 

kleinkunstsolo ‘Gepekeld Vlees’. Een echt stuk 

over authenticiteit.

Ulteam Improvisatietheater en Yotka 
Kroeze - Save the Date
Schapenveld | vrij 12:30–15:00 & 17:00–19:30 | 

zat 14:00–16:30 & 18:30–21:00 | zon 11:00–13:30 & 

17:00–19:30

In al het virtuele datinggeweld biedt Save the 

Date een unieke gelegenheid om safe te daten. 

Stel ter plekke de persoon samen met wie je een 

intieme ontmoeting hebt. Kies je voor de warme 

deken van het vertrouwde? Of daag je jezelf uit 

tot een ervaring die je anders uit de weg zou 

gaan? (Ook safe als je al een relatie hebt.) Door-

lopende voorstelling, kom tijdens openingstijden 

langs!
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Youri en Marie - Morning. Mourning.
Schapenveld Circustent | zon 17:00 & 20:15

Foto Buiter | zat 14:00 | zon 16:30

STIP | vrij, zat & zon | dat zie je vanzelf!

In het eerste stuk van Youri Peters en Marie 

Khatib-Shahidi staat het bewegende lichaam 

centraal. Fysieke toestanden worden gekop-

peld aan het gevoel. Op die manier ervaart het 

publiek rouw, afwezigheid, eenzaamheid en 

het terugtrekken van een ander. Zo kan het 

publiek deze gevoelens verbinden met hun 

verleden, maakt men zijn eigen verhaal.

 

Els Vegter
Overal | vrij, zat & zon doorlopend

Els Vegter is een jonge theatermaker en is 

voortdurend op zoek naar de diepere bete-

kenis. Aan de hand van gedichten van grote 

meesters gaat ze samen met Anna-Marije de 

Boer met mensen in gesprek. Tijdens Festival 

Hongerige Wolf kun je haar zomaar tegen-

komen. Op straat, ‘s ochtends bij je tent of in 

Bakkerij de Eenvoud. Ze trakteert haar publiek 

op oude klassiekers uit de poëzie om vervol-

gens samen te praten over wat deze woorden 

nu in 2017 eigenlijk betekenen.
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Halte 6 - Ik Vrouw
Foto Buiter | zat 13:00 & 17:00, zon 13:00 & 17:00 

STIP | zat & zon | dat zie je vanzelf

HALTE 6 is een jong en creatief productiehuis 

voor Dans & Theater. Opgericht in 2014 en 

gevestigd in Amsterdam, richten deze jonge 

makers zich op locatie- en educatietheater met 

een sociaal- maatschappelijke grondslag.  

Tijdens Festival Hongerige Wolf dansen Ymke 

Fros en Suzanne Zeegers ‘Ik Vrouw’. Een korte 

performance geïnspireerd op de rol van de vrouw 

in onze moderne maatschappij. Vrouw jij met ze 

mee?   

Ymke Fros en Suzanne Zeegers zijn 2 jonge 

theatermakers die beiden in 2010 zijn afgestu-

deerd aan de Fontys Dansacademie te Tilburg. 

Samen zijn zij het gezicht van, en de drijvende 

kracht achter HALTE 6. Als uitvoerende dansers 

zijn zij de afgelopen jaren veel te zien geweest op 

diverse Nederlandse podia. 
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Ella Jonker, Hannegijs Jonker en Nynke 
Koopmans - Uitzicht/Inzicht 
STIP en overal op straat | vrij, zat & zon

Uitzicht/Inzicht is een reizende kijkdoos. Een 

uitnodiging voor de nieuwsgierige gluurder 

om een deurtje te openen en zich te laten 

verrassen door wie of wat hij daarachter 

tegenkomt. Een theatrale ontmoeting op de 

vierkante meter die je verbeelding en zintuigen 

op scherp zet. De bakfiets en zijn spelers zullen 

altijd proberen contact te maken met jou en de 

omgeving. Deze zomer stelt Uitzicht/inzicht 

zichzelf de vraag: hoe kunnen we poëzie in 

beeld brengen? Op verschillende momenten 

zullen er bij Uitzicht/Inzicht ook muzikale 

intermezzo’s plaatsvinden.

Lucien en Claudio - De Mannen Zeggen 
Sorry
Schapenveld, Circustent | vrij 15:00 & 20:30 | zat 

11:00 & 13:30 | zon 11:00

Twee jonge mannen stappen in een onderzoek 

naar het woord Sorry. Wat betekent Sorry? 

Sorry van een man naar een vrouw. Van vriend 

tot vriend. Van een vader naar een zoon. 

Heeft het woord sorry wel die bevredigende 

uitwerking die wij ervan verlangen? De Mannen 

Zeggen Sorry is een voorstelling gebaseerd 

op persoonlijke verhalen van de twee makers 

Lucien Rentmeester en Claudio Magaña Torres. 
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Yvette Teeuwen
STIP | zat 15:00 & 18:00

Al haar verschillende kunstwerken vormen een 

zoektocht naar het ‘Zijn der dingen’, om dat aan 

te raken en intenser voelbaar te maken voor 

de toeschouwer. Het werk vormt een intense 

subtiele focus naar binnen toe, opdat het je 

opnieuw contact laat maken met de kern in jezelf 

of de kern van iets buiten je. Er zit in die zin altijd 

een beweging in van buiten naar binnen toe en 

andersom. Het gaat haar er om mensen opnieuw 

te laten her-verbinden met: jezelf, de ander, het 

moment, je lichaam etc. In haar werk zijn een 

aantal sleutelbegrippen te noemen zoals openin-

gen (poorten tot), diverse vormen van communi-

catie, betrokkenheid & publieksparticipatie en tot 

slot lichamelijkheid (fysieke sensitiviteit).

Iris van der Ende - Miranda en de giraffe
Schapenveld Circustent | zon 12:30 & 19:00 

Iris komt in het dagelijks leven vaak Miranda tegen. 

Ze is geïntegreerd door deze vrouw omdat die een 

negatieve kijk heeft op de wereld, daarom is ze haar 

als studie materiaal gaan zien. Ondertussen heeft ze 

een berg aan interviews met Miranda. Samen met 

de Giraffe speelt ze een eerste schets op basis van 

de interviews.  

 

Performance van Iris van der Ende 

Giraffe: Karlijn Hamer 

Advies decor: Gerrit Timmers



TG Jan Vos met leesvoorstelling GAS 
Theetuin Har & Mar

Zon 12:30–13:15 1e bedrijf

Zon 13:45–14:30 2e bedrijf

Zon 15:00–15:45 3e bedrijf

Toneelgroep Jan Vos met een leesvoorstelling van hun nieuwe 

voorstelling GAS. De tekst wordt in de Theetuin van Har & Mar voor 

het eerst in het openbaar gelezen en jij kunt daar bij zijn! In het 

najaar van 2018 wordt de voorstelling GAS gespeeld in Groningen. 

Je kunt voor één bedrijf aansluiten of lekker de hele middag blijven 

zitten. 

GAS is een stuk in drie delen over het wel een wee van de familie 

Fennema, dat nauw verbonden is met de Groninger gasbel waar zij 

boven wonen. Ze runnen een hotel in de jaren 60 als het gas net 

ontdekt is en dus komen er regelmatig mensen van Shell over-

nachten. De dochters Fennema krijgen een affaire met een man 

van de NAM. 

Het stuk wordt gemaakt door het artistieke team van MANSHOLT 

en KONING VAN HET GRASLAND. Tjeerd Bischoff schrijft, Jeroen 

van den Berg regisseert.  

GAS wordt gelezen door o.a. Paul Hoes, Trudi Klever,  Stefanie van 

Leersum, Maarten Wansink en Bieneke Ehlhardt.
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Lite-
ratuur
Vier collectieven bemensen deze editie van Festival 

Hongerige Wolf de Dichtersdijk. Van schrievers, tot 

dichters en van spoken word artiesten tot ook- niet-

weters. Op zondag 15 juli sluiten ook de winnaars 

van de Kunstbende nog aan! Kortom, de Dichtersdijk 

staat dit jaar bol van de weelderige of wolverige 

woorden. Daarnaast zijn er op de STIP en Ineke’s 

steiger ook nog pareltjes te beluistereren.
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Wordbites 
kollektief 
Dichtersdijk | vrij 

12:00–19:00 doorlopend | 

zat 15:00–16:00 & 20:30–

21:30 | zon 12:00–13:00 

& 15:30–16:30  

Wordbites is een poëtische 

mix van gesproken woord 

met live muziek. Een krokant 

soort levensbespiegeling die 

kraakt, bijt of streelt. Pakkende 

woordkunst, subtiel op smaak 

gebracht met een scheut 

humor en een mespunt stilte. 

Op Hongerige Wolf speelt 

Wordbites (aka Hugo de Haas 

van Dorsser) dit keer samen 

met Mirte Hartland (toonzetter 

& tekstsmid) en Cedric Vermue 

(pianist). 

Grunneger 
Pervisioale 
schriefwedstried 
kollektief 
Dichtersdijk | zat 

12:00–13:00 & 16:00–

17:00 | zon 13:00–14:00 

& 18:00–19:00

Elk jaar wordt de ‘Pervinzioale 

Schriefwedstried’ gehouden 

door Stichting t Grunneger 

Bouk en Het Huis van de 

Groninger Cultuur. Dit 

jaar was de 21e editie voor 

Grunneger schrievers om hun 

Groningstalig proza en/of 

poëzie in te sturen. De winnaars 

van deze wedstrijd lezen hun 

werk voor op de Dichtersdijk. 

Dit zijn: Gerda de Voogd, Pascal 

Gorter, Harry van Velsen, Bert 

Weggemans en Trijnko Pelgrim. 
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Dichtclub kollektief
Dichtersdijk | zat 

13:00–14:00 & 17:00–

18:00 | zon 14:00–15:00 

& 17:00–18:00 

Hubert Klaver schrijft sinds 

ongeveer 1985. Denk hierbij 

dan aan publicaties als literaire 

cd’s (verhalen op muziek), 

papieren boekwerkjes en 

e-boekjes. Daarnaast heeft hij 

nog geschreven in een aantal 

literaire tijdschriftjes, o.a. als 

vaste columnist in ‘Noachs Kat’ 

en ‘Foolcolour’. 

Soms schrijft Rik Andrea 

gedichten. Zijn inspiratie vindt 

hij in verschillende dingen. 

Bijvoorbeeld in copla’s, fietsen, 

hardbrood, hunebedden en 

panters in de woestijn. 

Sylvia Dragtstra is dichter en 

schrijver. Ze woont al sinds 

1995 in de stad Groningen en 

zegt ja 

tegen ieder leuk project dat 

langskomt. Als dichter is ze 

niet alleen van papier. Ze staat 

graag op een podium of zich 

dat nou in een bejaardentehuis, 

patatzaak of stationshal 

bevindt. Haar gedichten 

worden bevolkt door drones, 

pinguïns, wolven en bakstenen. 

Ze zijn beeldend en abstract 

tegelijk. Zo probeert ze 

antwoord te geven op niet te 

beantwoorden vragen.

Richard L. Nobbe is dichter, 

filosoof en journalist. In zijn 

krappe kamer in Groningen 

pent hij gedichten die de 

absurditeit van de realiteit 

omarmen en waarin alles kan 

en niets serieus genomen 

wordt. Misschien blijf je na zijn 

voordracht achter met meer 

vragen dan antwoorden, maar 

misschien is dat ook wel zijn 

bedoeling.
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Vrije vogels 
Dichtersdijk | zat 

14:00–14:30 & 20:00–

20:30 | zon 15:00–15:30 

& 16:30–17:00 

Anne Broeksma (1987) schrijft 

poëzie, korte verhalen en 

non-fictie. In 2014 debuteerde 

ze met de bundel Regen 

kosmos kamerplant bij 

Uitgeverij Atlas Contact, 

waarvoor ze het C.C.S. 

Crone Stipendium ontving. 

Ze is lid van het Utrechts 

Stadsdichtersgilde en heeft een 

fascinatie voor Scandinavië, 

absurdisme en eksters.

Alexis de Roode zijn eerste 

dichtbundel verscheen in 2005, 

op de dag van Sint Maarten, 

andere podia.

Geef mij een wonder, die 

werd genomineerd voor 

de C. Buddingh’-prijs. Drie 

bundels volgden. In maart 

2017 verscheen zijn meest 

recente bundel, ‘Een steen 

openvouwen’, die enthousiast 

is ontvangen. Behalve op 

papier voelt hij zich thuis op 

het podium, wat resulteerde 

in optredens op Nacht van de 

Poëzie, Lowlands, het Tuinfeest, 

Oerol, The Great Wide Open, 

Crossing Border Festival en vele
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The Goddes and 
the Banshee
STIP verschillende 

momenten | vrij, zat & 

zon Kerk | zat 14:30

Ineke’s steiger | zon 

15:00

The Goddess and The Banshee 

is een combinatie van poëzie, 

muziek, theater en kunst. Ze 

gaan een optreden verzorgen 

over de schoonheid van het 

leven en de duisternis. Andere 

termen zoals aantrekken, 

verleiden, weerstand en troost 

staan ook centraal. Interessant 

wordt het zeker weten.

Gijsje Heemskerk
STIP verschillende 

momenten |vrij, zat & 

zon 

Ineke’s steiger | zat 

15:00 | zon 17:00

Geboren en getogen in 

Rijnsburg. Als je daar vandaan 

komt, dan noemt men je een 

‘ui’. Een ui vindt ze een heel 

boeiend ding; het bestaat 

uit allemaal verschillende 

lagen en als je ‘em snijdt, dan 

beginnen je ogen te tranen. 

Wanneer Gijsje haar gedichten 

voordraagt, wordt er altijd 

gelachen. Het is alleen nooit 

haar bedoeling geweest 

om komische gedichten te 

schrijven. De oorsprong van 

de gedichten zijn voor zo’n 

negentig procent uit frustratie. 
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Het feit dat een publiek haar 

aankijkt en haar verdriet vrijwel 

uitlacht, werkt volgens haar 

verrassend therapeutisch.



Film
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Cinema Lupa 
Ambonezenbosje | vrij & zat 22:45 & 23:45 | zon 

22:00 & 23:00

Het legendarische Cinema Lupa filmprogramma van Festival 

Hongerige Wolf vindt dit jaar plaats in het magische Ambonezen-

bosje. Een nieuwe ervaring dus; ’s avonds laat tussen de ritselende 

populieren in het donker het filmprogramma beleven. 

De films zijn geselecteerd door een groepje filmdeskundigen. Zij 

zoeken elk jaar de meest bijzondere korte films uit van nieuwe ma-

kers in verschillende genres zoals fictie, documentaire en animatie.
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Beel-
dende
kunst
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Tour d’Artistique 
Schapenveld | vrij, zat, zon, doorlopend

Vorig jaar stond Pet van Luijtgaarden nog met 

één mooi beschilderde caravan (met interessante 

inhoud) op het festival in de voortuin van Gre en 

Beno maar dit jaar komt hij met een stuk of tien 

unieke caravans. Elke caravan heeft weer een 

andere inhoud en is een mini-museum. Echter is 

één van de caravans expres helemaal onbeschil-

derd gelaten, wat het publiek kan en mag veran-

deren tijdens het festival.  Kom rondsnuffelen of 

zelf meeschilderen!

Stalen Wolf
Schapenveld | vrij, zat, zon, doorlopend

De Stalen Wolf is back! Samen met mensen van 

Overal (o.a. Oerol 2014). Vorig jaar zijn ze begon-

nen met bouwen aan deze indrukwekkende wolf. 

Dit jaar zullen ze tijdens het festival verder gaan 

met het smelten van tot creative hoogtes. De 

Stalen Wolf zal brullen om van te smullen!
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Marloes Buigel Boering
Jan Vogel | vrij, zat, zon, 10:30–17:00 uur

Geraakt worden door wat je ziet en voelt, hier-

door geïnspireerd en gefascineerd raken, dat 

volgen en vertalen naar een schilderij, schets of 

krabbel……. 

Kunstschilder Marloes Buigel Boering woont en 

werkt net even buiten Drieborg (Oost -Gronin-

gen). Marloes is niet goed te vangen in een stijl, 

maar is nog het best te kenmerken in een impres-

sionistische/realistische wijze van schilderen, 

maar ze schuwt ook niet de abstractie. Haar 

onderwerpen zijn divers, dit kunnen zijn land-

schappen, model, dieren, portretten van muzi-

kanten zijn kleur of zwart/wit en (inkt)tekeningen. 

Kom haar werk bekijken bij Jan Vogel!

Tyl Uylenspieghel Gilde
Hoek Gernaatweg-Oudesluisbuurt | doorlopend

Waar kan de vuile was beter uitwaaien dan op 

Hongerige Wolf! Tijdens het festival laat het Tyl 

Uylenspieghel Gilde wat bonte stukken aan een 

lijntje wapperen. Ter lering, ter inspiratie en ter 

vermaak. De waslijn komt op het landje gele-

gen op de hoek van Gernaatweg-Oudesluis-

buurt. Daar kun je natuurlijk altijd even een 

kijkje nemen.
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Hongerige Wolf in Constructie 
(interactieve installatie en workshop)
Fleur de Lys | zat & zon 10:30–17:30 doorlopend

Je herinnering van een plek is niet alleen geba-

seerd op wat je zag, maar ook op wat je rook, 

hoorde en voelde op dat moment. ‘Hongerige 

Wolf in Constructie’ is een interactieve installatie 

van Dissonanten en studio Anne Brouwer. Hier 

word je je bewust van hoe verschillende zintuigen 

invloed hebben op de ervaring en herinnering 

van een plek. Met jou maken we spelenderwijs 

een vertaalslag tussen de verschillende zintui-

gen. Kom mee bouwen aan Hongerige Wolf in 

constructie!

Rie Honhof   
Rie Honhof | vrij, zat & zon geopend 12:00–17:00

Rie exposeert haar werk al zo’n vijftig jaar. Al haar 

werk staat in haar huis, waar ze woont en werkt. 

Wees welkom in haar leefwereld en bekijk haar 

werk: tekeningen, schilderijen, objecten, collages 

en assemblages. Het is ook nog eens allemaal 

te koop. Als je hier meer over wilt weten kan je 

kijken op www.kunstaanderandvannederland.nl.
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Galerie de Groninger Kroon
Groninger Kroon | geopend zon 11:00–18:00

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. Met 

tijdens het festival ‘Zomerkriebels’. Een expositie 

in zomerse sferen, met veel zon, zee en strand. 

Verder veel zomerbloemen, zonnebrillen, blote 

benen, ijsjes en heel veel vrolijke kleuren. Kortom 

een expositie waar je veel energie van krijgt en 

zeker het ritje waard!

 
Schilderwerkplaats
Ambonezenbosje | vrij, zat & zon 13:00–17:00

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 boven-

op de zeedijk staan. Iedereen die zin heeft mag 

meedoen. Vorig jaar was dit erg populair. Kom 

een kwast, verf en doek halen en laat je inspireren 

door je omgeving. Van alle kunstwerken maken 

we ter plekke een mooie expositie! 
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PARTS Expo
Schapenveld | vrij, zat & zon 12:00–19:00

Laat je creativiteit de vrije loop tijdens publieks- expositie ‘PARTS 

Expo’! Ga aan de slag met de zogenaamde PARTS, flexibele 

kunstobjecten waarmee 1001 verschillende beelden te maken zijn. 

Kom gerust kijken wat collega-bezoekers ervan gemaakt hebben! 

Zoals je zult begrijpen, is de PARTS Expo geen moment hetzelfde 

en steeds in beweging. Artitect Talitha Schiffer, tevens bedenker 

van dit interactieve concept, begeleidt de spontane creatieve 

processen op ludieke en  vakkundige wijze. Kunst was zelden zo 

toegankelijk! 
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DIVE INTO THE AIR
Schapenveld |vrij, zat & zon doorlopend

Op een stille plek in het landschap ontdek je een 

bad. Stap over de rand van stro. In het blauw 

dansen honderden ballen om je heen. Of houden 

zich zo stil als jij, niets is daar dan blauw. Om, bij, 

boven je. Renée Reijnders maakt kunst voor de 

openbare ruimte. Humor, speelsheid, geborgen-

heid en ruimte voor fantasie zijn kernthema’s.

Mycelium Tempel 
STIP | vrij, zat & zon doorlopend

Het Myceliumtempeltje is gewijd aan de evolutie 

van al het leven hier op aarde. Vanaf de eerste 

cellen miljarden jaren geleden, tot ons complexe 

nu. Dit bijzondere tempeltje brengt deze bijna 

onvoorstelbare lange ontstaansgeschiedenis in 

beeld. In vijftien momentopnamen is de evolutie 

in een notendop afgebeeld. Hierin komen vijf 

elementen terug: aarde, water, vuur, lucht en 

ruimte. Tijdens het festival dient het tempeltje 

als podium voor de optredens op de STIP. Tussen 

de optredens door zullen de makers jullie meer 

vertellen over dit bijzondere object. 
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Sen-
saties
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Graanrepubliek – Terug naar de korrel
Vertrek vanaf G. Gernaatweg | voor de kassa, zon 

12:00, 15:00 & 17:00

Kom genieten van de Oergranen van de Graan-

republiek! De boeren van de Graanrepubliek 

(graanrepubliek.nl) nemen je mee naar een 

perceel met spannende oergranen met namen 

als Rode Emmer en Zwarte Haver. Bij het perceel 

kun je vanaf grote hoogte genieten van het 

uitzicht op de oergranen in het kalme, eindeloze 

landschap. In de pop-up-kooktent proef je een 

Granotto (Risotto van granen) en kun je genieten 

van een heerlijk biertje dat is gebrouwen van deze 

nuchtere oergranen! Duur sensatie: 45 minuten

Graanrepubliek – Afvullen van het 
jenevervat
Vertrek vanaf G. Gernaatweg | voor de kassa, vrij 

20.00

Het afvullen van een vat jenever dat is gestookt 

met de oergranen van de Graanrepubliek. Het 

vat zal het komende jaar gaan ‘afrijpen’ aan de 

Dollard-kust zodat de zilte zeelucht haar smaak 

aan de jenever af kan geven. Het afvullen vindt 

plaats aan de Dollard-kust. De kurk wordt met 

een mooie ‘ceremonie’ op het vat geslagen. 

Duur sensatie: 45 minuten
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WildFilm
Gre en Beno | zat 11:30-13:30, 14:45–16:45, 19:00–

21:00 | zon 11:00–13:00 & 14:30–16:30

WildFilm neemt de festivalbezoeker mee op 

avontuur. Voor de durf-allen en spier-ballen staat 

voor in de tuin van Gre en Beno (tegenover de 

kassa) de WildFiets te briesen… aan de bezoeker 

de uitdaging om in de stijgbeugels te klimmen. 

WildFiets is een speciale fiets die door spierkracht 

stroom genereert voor een korte intieme Wild-

Film. De bereider van de WildFiets trapt zich in 

het zweet voor zijn/haar eigen privévoorstelling!

Bakkerij de Eenvoud
Bij de Dijk / Ambonezenbosje | zat & zon tussen 

05.00–09.00

Bakkerij De Eenvoud is inmiddels een vaste 

sensatie op het festival. Een knusse bakkerij op 

wielen met een zelfgemaakte hout gestookte 

oven van echte Groninger klei! Tijdens het festival 

stoken we ‘s morgens om 5 uur het vuur al op 

zodat je vanaf 7 uur als vroege of late vogel een 

heerlijk broodje kunt komen oppeuzelen. Zelf 

meedoen met bakken mag ook. Ook kan het zijn 

dat er een artiest langs komt voor een spontaan 

gedicht of een intiem optreden. Kom op tijd want 

op = op!
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Markt 
Schapenveld | elke dag open van 12:00–19:00

Stempels, kaarten, vintage kleding, hippieveren, 

zeefdrukkunst en andere musthaves. Festival 

Hongerige Wolf is ook lekker shoppen. Op het 

Schapenveld naast de eettentjes kun je rondstrui-

nen voor een mooi pareltje. Kun je niet vinden 

wat je zoekt? Dan naai je het zelf onder begelei-

ding van de dames van de CreaBea Caravan! 

Ate Flapper met Caisa-drum
Op de dijk | meerdere optredens zat en zon

Geimproviseerde, rustige, wat meditatieve 

muziek. Dat is wat Ate met zijn metalen Caisa-

drum naar Hongerige Wolf brengt. ‘Je moet er 

echt even voor gaan zitten.’ Een sessie op de 

Caisa-drum duurt ongeveer 25 minuten en wordt 

meerdere malen per dag gebracht. Iedere sessie 

is net weer even anders. Kom luisteren en geniet.
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Kwelderwandelingen
Vertrek vanaf Ambonezenbosje | zat & zon 11:00–

13:00

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 tocht niet door.

Koeien aaien bij Boer Willem
Boer Willem | zon 12:00–16:00

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! Lekkerder kan het 

niet.
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Udema’s Molen
Udema’s Molen | zon 13:00–17:00

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. 

Bezoek aan Ambonezenbosje
Ambonezenbosje | vrij, zat en zon doorlopend

Het Ambonezenbosje dankt zijn naam aan oud-

inwoners van het eiland Ambon, Indonesië. Zij 

zijn één van de vier heel verschillende groepen 

mensen die woonden op de plek waar nu het bos 

is. Tegenwoordig is het eigendom van de familie 

Schillhorn van Veen, particulier bezit dus. Tijdens 

Festival Hongerige Wolf mag je het bosje bezoe-

ken en krijg je informatie over wat er hier allemaal 

gebeurde.
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Meet & Greet met de Hongerige Wolven
Startpunt vanaf de STIP | voor tijden zie locatie

Niet alleen de naam van het dorp Hongerige 

Wolf is absurd, ook de bewoners en hun verhalen 

zijn bijzonder. Voormalig bewoner en oprichter 

van Festival Hongerige Wolf Ruth Weites, heeft 

verschillende interessante routes uitgezet in en 

om het dorp. Zijzelf of een andere (oud-)bewoner 

neemt je mee. Elke tour eindigt met een meet & 

greet bij één van de bewoners thuis.

Kanovaren en zwemmen
Van Sluis tot Gemaal | vrij, zat, zon doorlopend 

Hongerige Wolf staat ook garant voor water-

pret. Vanaf het Gemaal bij het Schapenveld kun 

je een kano pakken en naar de Sluis varen. En 

andersom. Er zijn maar een paar kano’s beschik-

baar dus je moet wel geluk hebben. Bij de Sluis 

bij de camping kaun je ook heerlijk zwemmen 

trouwens, maar let op: niet springen van de Sluis! 
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Rustpunt bij de kerk
Kerk | zat geopend vanaf 13:30 | zon dienst en 

koffie 9:00–12:00

Optredens op zat om 14:30 & 15:30 | zon rond 12:00

Even klaar met de festivaldrukte? Fiets even naar de kerk. Op 

drie kilometer afstand staat een oude middeleeuwse kerk in 

de meest onkerkelijke streek van Nederland. De kerk is open 

om te bekijken of gewoon lekker te zijn. Op zondag is er een 

kerkdienst geleid door dominee Wolf (zo heet hij echt!), voor 

festivalgangers, kerkgangers, atheïsten, gelovigen, ongelovigen en 

andersgelovigen. Iedereen is welkom! 
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Kids
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TG Bodemloos – Oost, West (theater)
Kinderveld | vrij 16:00 | zat 10:30, 14:00 & 16:00 

| zon 10:30 & 14:30

In Oost, West stappen kinderen een bijzonder 

thuis binnen, namelijk, een knusse camper. Ze 

ontmoeten de camperbewoonster; een vreemde 

maar vriendelijke dame, met al net zo vreemde 

huisgenoten. Hun huisje is echt hun thuis is 

geworden. Want wat is ‘thuis’? Is dat je knuf-

fel, je eigen bed, de bank die zo lekker zit, je 

familie? Of is het de geur die je altijd ruikt als je 

je huis binnenstapt? En mag je een spinnenweb 

weghalen? Of verniel je dan het huis van de spin? 

En wat als je als je huis uit moet? Die laatste vraag 

wordt actueel op het moment dat er een strenge 

mevrouw met een brief aan de deur komt.

Wolvenyoga
Schapenveld | zat 8:00–8:45 & 9:30–10:15 | zon 

8:00–8:45 & 9:00–9:45

‘s Ochtends gaan de wolven al vroeg op voor een 

yoga-avontuur! Spelenderwijs leren we allerlei 

yogahoudingen. Ook meditatie en ademhalings-

oefeningen horen er bij. Dan zit je daarna lekker 

in je wolvenvel. 

De les om 8:00 is vooral voor welpjes en ouders, 

de latere les - 9:30 (zat) en 9:00 (zon) - is voor 

alle leeftijden, dus ook voor brakke wolven!
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Met Tekst en Beeld! – LAB (workshop)
Fleur de Lys | zat & zon 10:30–17:30

Een workshop waarin je laat zien wie je bent. 

Lijst jezelf in met woorden, plaatjes en kleur! Met 

tekst en beeld!-Lab is een schrijfkunst-project 

voor iedereen die van schrijven, kunst en dromen 

houdt. Voor jong en oud. Het LAB-atelier ligt 

boordevol prikkelend materiaal. Pak een vel 

papier of gebruik een oud boek. Knip, plak, zoek, 

schrijf en vind. Leef je uit op een typemachine, 

teken, verf en stempel. Experimenteer met kalli-

grafische pennen, maak stoere letters of creëer 

een collage van beeld. Alles kan en alles mag. Dus 

kom, doe mee en schrijf je avonturen op tijdens 

het festival Hongerige Wolf.

Zeezelaar – Poppentheater (workshop)
Kinderveld | zon vanaf 10:00, 16:00 voorstelling

Zeezelaar is een combinatie van een zeehond, 

een ezel en een adelaar. Zeezelaar maakt kunst 

met kinderen. Zo verzinnen de kinderen op 

zondag een spannend verhaal. Van de persona-

ges maken we poppen, van de plekken achter-

gronden, van de dingen decors. Regelrecht uit 

de fantasie van de kinderen ontstaat een heuse 

voorstelling.
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Zeezelaar - Bamboe Wolf bouwen  
(workshop)
Kinderveld | zat vanaf 10:00, doorlopend, 16:00 

optocht

Op zaterdag maakt Zeezelaar met de kinderen 

een reusachtige wolf van bamboe, touw en stof. 

We knopen, verbinden en versieren. We tillen 

’m op en laten ’m in een optocht door het dorp 

aan iedereen zien. Hij krijgt een ereplek op het 

Kinderveld en is van verre te bewonderen.  

Wolvenmaskers maken (workshop)
Kinderveld | vrij 12:00-18:00

Vind de ware wolf in jou, hoe ziet die eruit? Heb 

je veel grijze haren of ben je een jonge wilde 

wolf met wilde kleuren? Kom met ons een echt 

wolvenmasker maken zodat jij klaar bent voor 

het wolvenfestival, zaterdag kun je je masker ook 

dragen tijdens de optocht met de wolf op zater-

dag (zie Bamboe Wolf bouwen).
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De Ideale Wereld (workshop)
Kinderveld | vrij 12:00-13:30 | zat 10:00–11:30

Wat is jouw ideale wereld? Zijn er auto’s? Dieren? 

Hoeveel mensen? Is er oorlog of leeft iedereen in 

vrede? Bestaan er nog dinosauriërs? Vul je eigen 

wereldbol in, precies hoe jij het graag zou willen 

zien. Je mag jezelf er ook nog eens inplakken! 

Vervolgens hangen we jouw wereld in het ideale 

universum.

Ruik eens goed (workshop)
Kinderveld | vrij 14:00-17:30

Hoe ziet jouw neus eruit? Groot, klein, dik of dun, 

puntig of juist stomp, lijkt het op een wolven-

snuit? In deze workshop maak je jouw eigen neus 

van klei en mag je deze daarna meenemen. Laat 

je neus achter op het terrein, plak ‘em op een 

boom of neem je neus van klei mee naar huis.
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Mega Wolven Twister (spel)
Kinderveld | vrij 16:00-17:00 | zat 15:00-16:00

Na de wolvenyoga nog niet genoeg gerekt? 

Probeer jouw spieren nog langer te maken tijdens 

het megawolventwister. Hou jij het het langste 

vol? Dan ben jij het Wolven-opper-hoofd van de 

wolvenroedel. 

Kampvuur
Kinderveld | vrij & zat 19:00–20:00

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 zaterdag-

avond zijn er marshmallows en kun je trouwens 

na het kampvuur nog even lekker dansen in de 

kinderdisco! 
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Mijmeren en marmeren (workshop)
Kinderveld | zat 12:00-13:30 | zon 12:30–14:00 

Tover je eigen kunstwerk met kleuren en vormen. 

We zullen een speciale workshop geven waarin je 

magisch leert marmeren. Dit is niet voor wolven 

met watervrees, je zult je pootjes in de water/

verfbakken stoppen en zo een onverwachte 

tekening maken. 

Maak het wolvenspoor af (workshop)
Kinderveld | zat 14:30-16:00

Hoe zien jouw wolvenpoten eruit? Doop je 

voeten lekker in de verf en zet grote wolvenstap-

pen. Hoe maak je het af? Deze voetafdruk mag 

je meenemen naar huis of we hangen ‘m in een 

boom!  
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Wolvendisco
Kinderveld | zat 20:00-21:00

Kom jij ook naar het kleinste en allerfijnste feestje 

van het festival? Trek dan snel je glitterkleren en 

dansschoenen aan, want voor alle wolven is onze 

tent omgebouwd tot een echte wolvendisco. 

Met glitters, discolampen en natuurlijk de leukste 

muziek om op te dansen! Je kunt jezelf of een 

ander ook versieren!

Wat voel je? (spel)
Kinderveld | zon 16:00-17:30

Oma, wat heeft u grote oren! Dat is om goed 

te kunnen horen! En waarom heeft u zo’n 

grote neus? Dat is om goed te kunnen ruiken! 

Wolven hebben goede zintuigen, jij ook? Test 

het in het grote-zintuigen-spel.
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Hongerige kunst (workshop)
Kinderveld | zon 14:30-16:00

Ben jij een hongerige wolf of lukt het je om eten 

te laten liggen? Kom knutselen met eten en maak 

kettingen en schilderijen!

Hoelahoepen
Kinderveld | vrij, zat & zon doorlopend

Pak een hoepel en kom lekker hoelahoepen, dit 

kan de hele dag!
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Hongerige Welpenontbijt bij Stans
Hongerige Wolf 1 | zat & zon 9:00

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 kwarteleitjes van Jan Vogel, hij woont 

ook in Hongerige Wolf. Naast het ontbijt kun je 

werken in Stans’ speciaal gemaakte mini-atelier.  

Bij Stans kun je na het ontbijt ook meehelpen met 

het bouwen van een orgel van berenklauw!

Orgel bouwen van Berenklauw
Hongerige Wolf 1 | zat & zon 10:00–16:00

Jacob Plooij is er weer met zijn muzikale werk-

plaats, in de schuur bij Stans. Dit jaar gaan wij een 

orgel van (gedroogde) berenklauw maken. Wat 

is dat? Dat gaan we samen uitvinden! Iedereen 

kan een orgelpijp komen maken, maar hoe gaan 

wij er lucht in krijgen? En er muziek uit toveren? 

Maak het mee!
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Praktische infor-
matie
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 festivalterrein. De kosten zijn € 3,00. 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, maar mag alleen op de aangegeven plekken en is 

op eigen risico. De parkeerplekken (kort en lang) staan op je plat-

tegrond in dit boekje.

Lang parkeren bij de camping is niet mogelijk.

Laden/lossen nabij de campings kan, maar houd rekening met circa 
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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. De trekkers pendelen 

vanaf de kassa het laatste stukje naar het schapenveld mag je lopen. 

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 kun je met een kano. En je kunt een fiets 

huren op het Kinderveld.

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

nacht), rijdt er een taxibusje 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.
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Tijden festivalpendelbusje

Het festivalpendelbusje rijdt op vrijdag 14, zaterdag 15, zondag 16 

en maandag 17 juli iedere twee uur een rondje langs treinstation 

Bad Nieuweschans, de festivalhalte (kassa bij Dichtersdijk),

de camping en de lang parkeren-plek. De dienstregeling staat 

hieronder. 

NB: de dienstregeling start op vrijdag 14 juli om 11.15 en stopt op 

maandag 17 juli om 14.40. 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

Kassa Dichtersdijk 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  

Kassa Dichtersdijk €  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  
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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 kunt 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. Het 

ontbijt kan je halen op de camping. 

Muntjes
Je kunt alleen betalen met muntjes, behalve bij de marktkraampjes. 

Een muntje is € 2,50 en een half muntje € 1,25. 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! 
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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. Of je kan 

naar de Spar in Finsterwolde (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, camping en op het 

Schapenveld.  

  Festival Hongerige Wolf is niet 

aansprakelijk voor schade of 

diefstal van eigendommen.

Vervoer
  Alle locaties zijn op loopaf-

stand, maximaal 30 minuten 

lopen.
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  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 in 

de bus.

  Je mag je fiets meenemen op 

het festivalterrein. Dit kan zelfs 

wel handig zijn! Parkeer hem 

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 twee 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 

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 



94

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 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 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 

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). 
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  Auto’s die toch op het terrein 

rijden, zijn van bewoners of 

hulpdiensten en hebben een 

ontheffing. Zorg dat deze 

auto’s doorgang krijgen.

  Let op de bewegwijzering en 

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 hiermee 

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 kun 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 kun je altijd een 

medewerker vragen.
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@hongerige_wolf of #FHW17

facebook.com/festivalhongerigewolf

instagram.com/festivalhongerigewolf

Volg Hongerige Wolf
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Colofon
Bestuur Stichting Hongerige Wolf, Monique Dijkman, Karin Hazewinkel en Ruth Weites

Artistiek leider, Anna van Houwelingen

Zakelijk leider, Jildou Tjoelker

Hoofd productie, materialen, opbouw & veiligheid, Jort Schuring

Stagiaire, Sarah Polman

Pr & Marketing, Jildou Tjoelker, Tessa van Dijk, Casper Boon, Marleen Wienk, Ruth Weites, Hidde 

Verhoeve  

Technisch producent, Menno Wolthuis

Artist Handling, Mariejanne van Dijk, Fabiana Filadoro, Lisa de Haan

Hoofd Logistiek, Marte Hoeben

Crew Handling, Harmen Poelman, Ralf Groothuizen, Alianne Bakker

Locatiemanager Schapenveld: Nikky Bulten 

Transport, Henk Kuizenga, Thomas, Ben aanhangwagens & crew

Hoofdconducteur, Emile Phefferkorn

Hoofd Horeca, Pascal Nieuwland, Dorieke Berends

Pachters & Markt, Jan ten Kampe

Barhoofden, Remy Berends, Peter Koekkoek, Terry Schouten, Yvonne de Jong en Maarten Ketelaar 

Koffie, Serge Verolme

Kaartverkoop, Monique Dijkman

Watermanagement, Tjerk Poppinga

Campingbaas, Hidde Verhoeve

Boekhouder, Saskia Bothof

Grafisch ontwerp, Martine van der Wal, hollandse meesters

Vormgeving, Mollema Producties

Fotograven, Marion Verwey, McKlin

 

PROGRAMMARAAD

Muziek, Sjoerd Nijland en Joris Witvliet

Theater & dans, Daniël Kieft en Mariejanne van Dijk 

Beeldende kunst, Anna van Houwelingen

Film, Olger Star, Tom Schrooten, Maarten Witte, Marleen Wienk

Kinderprogramma, Liesbeth Schillemans, Anniek Leijnse, Muriël Hol, Fleur Crolla, Niki Ipenburg en 

Tessa de Wit

Literatuur, Fieke Gosselaar, Hugo de Haas van Dorsser

Adviesraad, Peter Fousert, Ankje Berkhof, POPgroningen, Joop Mulder, Leon Ramakers, Xandra 

Groenewold, Jelte Heringa en Jan Roemeling
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Met dank aan
Alle creatieve, behulpzame, vindingrijke mensen die dit festival mogelijk maken. Niet alleen 

de mensen die dit jaar hun steentje hebben bijgedragen, maar ook diegenen die de eerdere 

edities tot een succes wisten te maken, ook zonder jullie was deze zevende editie er niet 

geweest, bedankt!Alle vrijwilligers, bewoners, omwonenden en bezoekers: jullie samen 

vormen het festival en zonder jullie was het festival er niet. 

IIn het bijzonder Margiet & Hemmo Bolhuis en Henk & Hilda Renken voor het land dat we 

gebruiken.  Astrid en Raoul Nap, Willem en Titia Schillhorn van Veen, Boer Willem, Ben 

Aanhangwagens, Har & Mar, Stans en alle andere bewoners en omwonenden die weer zoveel 

hebben gedaan. 

Het bestuur Monique, Karin en Ruth: jullie ervaring, wijze raad en praktische hulp was zo 

welkom! Fijn dat jullie ons zo goed op weg hebben geholpen en dank voor alle extra hulp. 

Karin voor de goede tekeningen en praktische bijdragen in de pack-meetings, Monique voor 

alles rondom kassa en het voorzitten van al onze vergaderingen en Ruth bedankt voor je 

vertrouwen, bijzonder en fijn hoe je ons onze eigen draai hebt laten geven aan het festival 

zonder ons in het diepe te gooien. Dank ook voor de laatste loodjes tot diep in de nacht 

omtrent programmaboekje! 

Speciale dank voor Harmen die ons voorzag van een enorm team goede vrijwilligers. Jort, 

zonder jouw tomeloze energie stond het festival er niet en Menno met stiekem toch steeds 

weer prachtigere ideeën en  het hele techniekteam, wat hebben jullie hard gewerkt. Fieke en 

Hugo: dankzij jullie stond het literatuurprogramma als een huis! Tessa voor het schrijven van 

vele teksten. Sarah en Lisa: wat fijn zulke stagiairs met goede ideeën. De ploeg uit Wagenin-

gen, iedereen die heeft geholpen bij de opbouw en natuurlijk Mariejanne en Fabi voor het 

coördineren van de artist handling. En natuurlijk de rest van de pack, onze vaste crew die de 

afgelopen maanden meegeholpen heeft met plannen maken en uitvoeren: Dorieke en Pascal 

voor het verzorgen van de natte horeca en Jan de pachterman! Hidde als campingbaas en 

Marte voor het coördineren van de logistiek.  

Festival Hongerige Wolf is er ook gekomen dankzij alle sponsoren en subsidiënten. Dankzij 

gemeente Oldambt, Marketing Oldambt, Dorpsbelangen, Provincie Groningen, Waterschap 

Hunze de Aa’s en Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen. 

Tot volgend jaar! Jildou & Anna  
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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

Lesterhuis Transport
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GRATIS 
KRAANWATER!
Vul je bidon of beker met heerlijk kraanwater 
bij één van onze drinkwaterpunten op Festival 
Hongerige Wolf!
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