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Welkom op Festival 
Hongerige Wolf

Namens alle bewoners van harte welkom op dit bijzondere 

festival! De bewoners openen hun tuinen, stellen hun 

land beschikbaar, verkopen de lekkerste (zelfgemaakte) 

producten en helpen mee. Wat bijzonder om samen 

met hen ook weer deze 9e editie neer te zetten! Dit 

boekje is jouw gids voor de komende dagen.  

Kies je voor een voorstelling bij Thea en Peter in de schuur, 

een kopje thee in de Theetuin van Har en Mar, wil je dansen 

in de Danssilo in het veld van Henk en Hilda, ga je voor een 

nachtelijke film in Willem en Titia’s Ambonezenbosje, koop 

je een zelfgemaakt potje jam bij Rijna en Hink, ga je bandjes 

luisteren op het Schapenveld van boer Bolhuis of spreekt de 

Hongerige Woorden podium bij Jan Vogel je meer aan? 

Het begon allemaal als een verjaardagsfeestje van Ruth Weites, 

de oprichter (en dochter van Har & Mar) en inmiddels is het 

festival voor veel bezoekers al niet meer weg te denken uit hun 

zomerplanning. Dit jaar hebben we drie beeldend kunstenaars, 

vijf choreografen en twee theatermakers uitgenodigd om 



speciaal voor het festival een voorstelling te maken. Zij hebben 

zich allemaal laten inspireren door de aardse en weidse 

omgeving van Hongerige Wolf. De resultaten zijn te zien en 

te beleven in het Ambonezenbosje en op de Waddendijk. Een 

huifkar- of fietstochtje die kant op is dus zeker de moeite waard!

Ook nieuw is de Mijmerdijk. Waar vorig jaar werd voorgelezen, 

kun je je nu lekker nestelen in een grote roze fauteuil en 

even mijmeren, genieten van de rust en kijken in de verte. 

Of gewoon ongestoord het programmaboekje verder 

doorbladeren natuurlijk. Uitgemijmerd strijk je neer bij 

onze Hongerige Woorden stage of wandel je door richting 

de Sluis om een groet te schrijven of te schommelen. 

Voor de welpjes is er meer te doen dan ooit en de jonge 

wolven hebben zelfs een eigen programma. Dit en nog veel 

meer, ondergedompeld in de gastvrijheid van de bewoners van 

Hongerige Wolf. Het belooft een prachtig weekend te worden!

Geniet ervan!

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, noem het een gehucht. Het zijn net iets meer dan 

30 huizen waaronder 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 programmaonderdelen 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 

weekend 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 vaak het laatste weekend van juli 

gevierd, maar de laatste jaren is het vaak twee weken eerder. Dat 

heeft alles te maken met de oogst want als het oogsttijd is, is het 

niet handig om 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. En oh ja, 

als het graan nog niet naar binnen is gehaald, geniet dan van een 

afstandje van de schitterende akkers en ga NOOIT de velden in. 

Dan is de oogst verloren en is de boer zijn inkomsten kwijt.
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Programma

Het festival biedt een podium aan nieuwe muzikanten, theatermakers en 

andere artiesten en kunstenaars. Het zijn onontdekte talenten met nieuw 

werk en try-outs van ervaren makers. De bedoeling is om 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 en films voor Festival Hongerige Wolf. We hebben weer 

superveel aanmeldingen gehad en unieke dingen ontdekt en we hebben 

geprobeerd een zo gevarieerd mogelijke mix samen te stellen. Met je 

toegangskaartje kun alle programmaonderdelen van die dag(en) bekijken, 

je hoeft geen extra kaartje voor de aparte voorstellingen te kopen. 

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.

Heb je nog vragen? Vraag een vrijwilliger: zo iemand met een Festival 

Hongerige Wolf-shirt met CREW op de rug. We verkopen trouwens 

ook shirts en andere Hongerige Wolvenspullen bij onze marktkraam.
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Festival Hongerige Wolf 2019 op je mobiel!
CityBuddy is een app die bewoners, bezoekers en bedrijven samenbrengt 

- niet alleen in steden maar ook daaromheen. De app is nét sinds juli 

in Groningen beschikbaar en biedt een laagdrempelige manier om 

gelijkgestemde mensen te ontmoeten en leuke dingen te ondernemen in 

de regio. Zo zijn we héél even online, om daarna elkaar offline te zien.

De app is nu te downloaden voor Android en iOS en het programma van 

Festival Hongerige Wolf 2019 is te vinden vanuit de hoofdpagina in de app. 

Met CityBuddy verken je met gemak het terrein en zie je snel wat er te doen 

is op het festival.

Over de maker
Merijn de Boer werkt bij Indietopia, een bedrijf dat games en apps met een boodschap 
ontwikkelt. In zijn eigen tijd maakt Merijn (bord)spellen en apps vanuit zijn bedrijf Human 
Approved Productions.
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Indietopia
Indietopia is een van de grootste platforms in Nederland voor het ontwikkelen 

van games en apps, met meer dan 25 studio’s van game ontwikkelaars en 

aanverwante bedrijven. Indietopia richt zich op de volgende doelen:

• indies met elkaar verbinden

• indies helpen groeien van startup tot professionele studio

• zichtbaarheid creëren via het Indietopia label

• beschikbaar stellen van betaalbare kantoorruimte aan ontwikkelaars

• als professioneel aanspreekpunt fungeren voor serious game-klanten

• uitgeven van entertainment games en serious games 

Indietopia op Festival Hongerige Wolf
Indietopia zal tijdens het festival opnames maken met 360-gradencamera’s. 

Zodoende krijgen zowel bezoekers als mensen die niet in staat zijn om dit 

jaar aanwezig te zijn een mooi beeld van het terrein en de vele activiteiten. 

De video’s zijn na het festival beschikbaar op de website en

kunnen ook met VR-bril worden bekeken.
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Geschiedenis
Festival Hongerige Wolf is ontstaan in 2011. Festivaldirecteur Ruth 

Weites wilde destijds een feestje geven om haar dertigste verjaardag 

te vieren, maar in haar woonplaats Amsterdam was niet genoeg plek 

en dus kwam ze uit in de tuin van haar ouders in Hongerige Wolf 

(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 van het dorp. Hun gastvrijheid maakt dit mooie 

festival. Samen met de unieke omgeving en de inzet van de 

geweldige artiesten en vrijwilligers. In 2017 heeft Ruth het stokje 

overgedragen aan Anna van Houwelingen (artistiek) en Jildou 

Tjoelker (zakelijk). Dit jaar is het alweer de negende 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 kunstenaars, 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.
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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 weekend lang 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, Freke en Krista
Bij Herma, Freke en Krista staat een kassa voor het huis, hun rode huis is 

niet te missen! En dat is handig, want hier moet je je kaartje omwisselen 

voor een polsbandje!

Har en Mar
De theetuin van Har & Mar is een 

bijzondere plek op het festival, het is 

namelijk de plek waar dit festival is 

begonnen. Festivaloprichter Ruth is de 

dochter van Harry en Marieke. Ben je toe 

aan een rustige picknick? Neem gerust 

je boodschapjes mee en kom naar de 

tuin, waar je bovendien lekker een kopje 

thee kunt drinken met kruiden uit eigen 

tuin! Je mag het zelf inschenken en op is 

op. De tuin is van 11:00 - 17:00 geopend 

en op zaterdag- en zondagmiddag 

zijn er kindervoorstellingen te zien (zie 

kinderprogramma). 
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Rie
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 kan je kijken op 

www.kunstaanderandvannederland.nl.

Albert
In de tuin van Albert kun je terecht voor een historische vertelling van 

het Tyl Uylenspieghel Gilde. Een vertelling vanuit een heel bijzonder 

perspectief. Over kuddegeesten en massamensen en een fenomenaal 

geheugen. Kijk voor meer informatie bij sensaties.

Jan Vogel
Vogel is niet zijn achternaam maar hij wordt 

in het dorp zo genoemd omdat hij een volière 

heeft met heel veel bijzondere vogels. Jan 

kan niet zonder Vogel. In zijn tuin staat dit jaar 

weer de Hongerige Woorden stage, waar het 

literatuurprogramma plaatsvindt (zie ‘Literatuur’). 

Zelf zal hij heerlijke hamburgers gaan bakken. En 

alsof dat nog niet genoeg is, is er bij Jan Vogel 

ook nog een mooie foto expositie van Denise 

Aalders. Dit adres mag je dus niet overslaan! 

Miranda en 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.
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Peter & Thea
Bewoners Peter en Thea stellen hun 

tuin beschikbaar, zoals elk jaar. Ze zijn 

actief festivalbezoeker, -medewerker en 

levensgenieter. Peter was overigens ook 

fotograaf. Vandaar het bordje Foto Buiter. 

Dit jaar zijn er het hele weekend theater- en 

dansvoorstellingen in de tuin en garage van foto 

Buiter (zie programma theater & dans)!

Tammo en Hanny 
Wanneer je een beetje honger hebt gekregen 

kan je terecht bij Tammo en Hanny voor een 

aaierbal. Wist je dat deze echt Groningse 

delicatesse op de lijst met immaterieel erfgoed 

staat? Daarnaast zijn er nog meer lekkere warme 

snacks te halen. Zoek je hun huis? Kijk dan uit 

naar het land bij de geitjes. In hun tuin is ook de 

familiecamping. Iedereen is welkom vanaf 10 

uur. Als het donker wordt steken ze gezellig de 

vuurkorf aan en spelen ze Groninger liedjes af. 

Hink en Rijna 
Ook dit jaar kun je op zaterdag 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 ingrediënten. Al 

het fruit in de jams, confitures en siroop die 

wordt verkocht, is biologisch en wordt door hen 

zelf verbouwd. En als je er toch bent, vergeet 

dan niet een kijkje te nemen bij hun bijzondere katten!
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Will en Arie 
Will en Arie zijn vrienden van de speciale 

families. Deze stichting ondersteunt kinderen 

met een beperking (Familias Especiales) in 

Nicaragua. Tijdens het festival informeren 

zij je bij hun kraam graag over het werk dat 

ze doen en hoe jij daar daarbij kunt helpen. 

Zij verkopen tweedehands boeken waarvan 

de opbrengst direct naar hun stichting gaat. 

Meer informatie kun je vinden op www.

familiasespeciales.nl.

Margo en Frans
Margo en Frans zijn nieuw in het dorp. Tijdens het festival kun je komen 

snuffelen in hun kraam met wolvensnuisterijen. Met de opbrengst van de 

verkoop wordt een high tea georganiseerd voor een bejaardentehuis in 

de buurt!

Stans
Stans is kunstenares en woont op nummer 

1 van de straat Hongerige Wolf. Tijdens het 

festival staat één van de kassa’s voor haar 

huis. Zaterdag- en zondagochtend kunnen 

de welpjes er gezellig komen ontbijten en 

knutselen en ’s middags is er een muzikale 

workshop (zie kinderprogramma)!

FESTIVAL 
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Udema’s molen
De monumentale molen in Ganzedijk is tijdens het festival ook geopend 

(zie sensaties).

Bolhuis
Zonder Boer Bolhuis is er geen Festival Hongerige Wolf! Niet alleen het 

beroemde Schapenveld is van hem, maar ook het land waar Camping 

Hamer is. Als je hem tegenkomt, mag je hem natuurlijk hartelijk 

bedanken voor de medewerking aan het festival!  

Titia en Willem
Opeens is er een bos in de verder zo weidse polder. Het 

Ambonezenbosje. Het bos is van Titia en Willem Schillhorn van Veen die 

het speciaal voor het festival openstellen. Ook dit jaar gebeuren er veel 

bijzondere dingen in en om het bos. Behalve dat je er een fijne wandeling 

kunt maken, zijn er overdag voorstellingen te zien (zie theater & dans), 

vindt rond het bos een mooie kunstexpositie plaats (zie beeldende kunst) 

en kun je er ‘s nachts terecht voor een spannend filmprogramma (zie 

film). Op zaterdag- en zondagochtend neemt Willem je mee als gids over 

de kwelders achter de zeedijk (zie sensaties). 
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Buurthuis
Willem Nomden beheert samen met vele vrijwilligers het buurthuis dat 

midden in het dorp staat. Het buurthuis dat zijn naam te danken heeft aan de 

twee dorpjes die hier samenkomen, oftewel Ganzedijk-Hongerige Wolf. Bij 

het buurthuis hoort ook een hapjeskraam die tijdens het festival te vinden is 

op het Schapenveld waar vandaan ze ’s nachts verkassen naar de Danssilo. 

Zo weet je zeker dat je nooit ver hoeft te lopen voor de acute trek!

Kerk
In het dorpje Finsterwolde (3 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. Zondag ben je welkom voor de kerkdienst van 

dominee Wolf (zie ook sensaties). 

De Stip
Op een driesprong in Hongerige Wolf staat een grote rode 

stip. Een ideale plek om vrolijke muziek en verrassende 

straattheatervoorstellingen te laten plaats vinden. Loop er 

eens langs en laat je verrassen! 

Bakkerij de Eenvoud
Loes en Reinoud zijn opgeleid als bakker en helpen 

mee aan dit eigen project van de bewoners. Dit jaar 

komt hij weer op de Waddendijk te staan waar vanaf 

zaterdagmorgen een etmaal lang de heerlijkste broodjes 

worden gebakken (zie sensaties)!
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Aafke Romeijn
Schapenveld | zondag 15.30-16.15

Eerst was er het boek, nu de soundtrack. Op haar 

nieuwe album ‘M’ geeft Aafke Romeijn een rondleiding 

in liedjes en composities in de wereld waarin haar 

debuutroman ‘Concept M’ speelt. ‘M’ waaiert 

genadeloos uit: van een piano tot orkest, van kleine 

bekentenissen tot donkere electro, van hiphop tot fuga.

Aafke Romeijn groeide op in een gezin van klassieke 

musici, studeerde harp, compositie en piano aan het 

conservatorium, maar maakte tegelijkertijd gitaarpunk 

en raakte in de ban van hiphop. Het levert een wonderlijk landschap op met 

samples van obscure soul- en jazzplaten, modernistische dichters en Sonic 

Youth, die moeiteloos samenvloeien met grootse strijkers- en blazers 

arrangementen. Kom luisteren en laat je omver blazen op het Schapenveld!

Amadeus von Tutuianu
Danssilo | vrijdag 23.00-03.00

Amadeus, deze naam suggereert een geboren 

muzikant en dat is het! De laatste vijftien jaar stond 

Amadeus achter de decks waar hij live draaide in grote 

clubs en festivals, maar ook in kleinere bars en 

ondergrondse locaties. Zijn instrumentale carrière 

begon als kind met klassieke viool, maar na een paar 
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jaar vioolspelen in verschillende rockbands besloot hij zijn droom om 

achter de decks te gaan staan na te jagen. 

Sinds 2015 treedt Amadeus op en presenteert een Live set naast zijn 

hardware en digitale uitrusting op verschillende live instrumenten. 

Daarnaast is hij bekend en geprezen om zijn House, Disco & Eclecticism 

sets. Met zijn liefde om oude muziek in een nieuw glamoureus, louche 

jasje te stoppen, creëerde Amadeus zijn eigen groovy geluid: eargasm!

Anamaria Stamp
The Girl and the Unicorn
Circustent | vrijdag 19.45-20.30

Hongerige Woorden | zaterdag 12.30-13.15 | 

17.30-18.15 | 19.30-20.15

Anamaria speelt piano, ademt haar klanken en leeft 

muziek! Dit weekend speelt ze op verschillende 

plekken in het dorp een mix van Noordelijke klassieke 

muziek. Met werken van Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür en 

JakobTV met het bijzondere pianostuk “The Body of 

your dreams”: een satire over een perfect lichaam in 

een perfecte wereld. Op zondag speelt ze nog en keer 

samen met Jonny Nash!
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Andor
Danssilo | zaterdag 23.00-03.00

Disco, funk, house, indie zolang het maar wasemt van 

warmte, een ziel heeft en goed dansbaar is! Hij is een 

regelmatig terugkerende kracht op events van ‘Dagverblijf’ 

en ‘Hearlemsch Finest’ en ook de roedel in Hongerige 

Wolf weet hij al aardig wat jaren op te zwepen! Hij zet z’n 

klauwen erop en zijn tanden erin, wees op je hoede en 

dans er op los met Andor!

Banana Savannah
Schapenveld | zondag 21.30-22.15

Banana Savannah speelde al op talloze 

podia en festivals waaronder de 

Neushoorn, Paard, Bird en festival Luie 

Hond. Met deze beestenparade op hun 

naam snap je dat Hongerige Wolf niet 

achter kon blijven, vandaar dat we Banana 

Savannah direct in onze roedel hebben 

opgenomen!

Leer deze jongeren kennen als een frisse mix van old school seventies funk 

in de traditie van legendes als James Brown, Curtis Mayfield, The Meters en 

Parliament-Funkadelic. Misschien hoor je ook nog wat disco tunes. En last 

but not least is de band heel duidelijk over hun missie... Kom niet langs als je 

niet gaat dansen!
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De Kift
Schapenveld | vrijdag 21.00-22.00

De festivalset dit weekend van de Zaanse poëtische fanfare-punkband De 

Kift is niet alleen een happening an sich, maar is ook onderdeel van de 

laatste opnames van de muzikale boatmovie ‘Water, Wieg Me’ van 

documentairemaker Sanne Rovers! 

Voor het oog van de camera maakte De Kift in april dit jaar een 

magisch-realistische en muzikale reis over het water door het kale 

platteland van Nederland. Op zoek naar inspiratie ontmoette zanger 

Ferry Heijne mensen die zich ondanks alles staande weten te houden. 

Nieuwe muziek die tijdens deze reis is ontstaan, maar ook hits als 

Heisa-ho en Bal, zijn nu live te horen op het Schapenveld in Hongerige 

Wolf. Een première en een unicum! En wie weet ben jij straks ook in 

beeld!
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Het Kanaal
Schapenveld | zaterdag 13.00-13.45

Het Kanaal raakt en roert met fijnbesnaarde 

waterpunk en ongepolijste garagefolk. Dit 

gewaagde alternatieve Nederpop duo keert 

de ruimte binnenstebuiten. 

Geïnspireerd door De Kift, Tom Waits en 

Calexico banen Evert Prummel en Sander 

koning zich een weg naar ongekende 

hoogtes met hun eigenzinnige steigerpop. 

Volg de golven naar de bron. Luister naar de ruis in de ether. Strek je uit 

aan de oever en staar naar het grauwe gewelf. En als je durft, waag een 

duik in het diepe, donkere water van Het Kanaal.

Hilbrandt
Schapenveld | zaterdag 21.00-21.45

Het Ravijn heeft gesproken. Hilbrandt komt 

heden weekend in Hongerige Wolf een 

dienst verzorgen! We racen op 

neonverlichte snelwegen, iedereen op z’n 

eigen opgevoerde motor. We willen harder, 

ik wil van je winnen, plat door de bocht, 

knie aan de grond, ik haal je in. 

FESTIVAL 
HONGERIGE 
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Het is nacht en in het maanlicht worden we aangemoedigd door kale 

koppen, glimmende trainingspakken en gouden tanden. Je ruikt olie, pis, 

wiet, bloed en verbrand rubber. Maar dan horen we de stem uit Het 

Ravijn.

Hilbrandt is jouw voorganger en neemt je mee de snelweg op, om daar 

stil te staan. Laat je door middel van beukende, dansbare synthrock, 

snerpende autotune en troostende odes verlossen van je ambities en 

genezen van het wakker liggen.

Johnny Loves me
Schapenveld | zondag 12.30-13.00

Afgelopen zomers was hij al vrijwilliger op 

het festival en dit jaar heeft hij een plekje 

bemachtigd op het muziekpodium. De 21 

jarige Johnny Loves Me (Jonathan 

Bergsma) maakt waves met zijn debuut EP 

‘Swavy Baby’. Hij gaat in tegen de, volgens 

hem, geld gedreven mentaliteit van de 

hedendaagse hiphop scene door extreem 

eerlijk te zijn naar zijn luisteraars. 

Hij rapt en zingt over thema’s als de zoektocht naar zichzelf, blut zijn en 

de struggles van de liefde. Hij wil laten zien dat het oké is om emoties te 

hebben en dat je die eigenlijk zelfs moet laten zien. Met een gevarieerd 

stemgeluid houdt hij de aandacht van zijn luisteraars vast en met zijn 

verhalende manier van rappen, sleept hij ze mee in zijn ‘Swavy’ wereld. 
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Jonny Nash
Make a Wilderness

Hongerige Woorden | zondag 11.30-12.15 (solo), 17.30-18.15 & 

19.00-19.45 (duo)

De Schotse muzikant Jonny Nash speelt 

samen met Anamaria Stamp delen van zijn 

laatste album “Make a Wilderness” met 

langzaam maar zeker opbloeiende 

composities, galmende bellen en stemmige 

piano. Een album dat geïnspireerd is op een 

beschrijving van het stille landschap uit 

werken van Shusaku Endo, J.B. Ballard en 

Cormac McCarthy en improvisaties van 

folkoristische liederen met abstracte en 

ongedwongen klanken. 

Joris
Schapenveld | vrijdag & zondag vanaf 12.00 tussen de bands

Joris komt uit Groningen en is muzikant en 

plaatjesdraaier. 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. 
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LOVE COUPLE
Schapenveld | vrijdag 22.45-23.30

LOVE COUPLE maakt popliedjes kapot. De 

vierkoppige band maakt zich uniek door 

hun ijzersterke samenzang in een jasje van 

80’s sounds met een bijdehante 90’s 

attitude. Door het frontduo, bestaande uit 

een eigenzinnige zangeres en zingende 

drummer, diepe bas sound en grungy 

gitaarwerk, blijft de band continue aan je 

lippen hangen.

Oneiros Ensemble
Camping | zaterdag & zondag | 10.00

Kerk Finsterwolde | zaterdag 15.30

Schapenveld | zaterdag 11:30 | zondag 11.00 

Wat is er nou fijner dan ’s morgens zachtjes 

gewekt te worden door heerlijke vioolklanken. 

Om vervolgens je tentje uit te rollen met 

harpmuziek en je uit te rekken bij zoete geluiden 

van een dwarsfluit. Dit weekend kan dat! 

Het Oneiros Ensemble komt speciaal voor jou aan je tentje een 

wakkerwordt-concertje geven. En heb je er doorheen liggen snurken (of 

ben je gewoon een uitslaper), dan heb je ook nog de kans om ze ’s 

middags op het Schapenveld te zien of later op de dag in de kerk van 

Finsterwolde! 
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Plaatjes vullen Gaatjes
Schapenveld | zaterdag vanaf 12.00 tussen de bands

Plaatjes vullen Gaatjes draait met heerlijke, eerlijke 

grammofoonmuziek en Schallplatte-humor een 

glimlach op je gezicht. In hun platenkoffers zitten 

verrassende krakers van alle tijden. Lekker smullen en 

dansen op disco, happy rock-’n-roll, lome bossa nova, 

Hollandse pareltjes, stevige rock, groovy funk, beat, 

wuivende new wave, fijne soul, verantwoorde 80’s en 

90’s en lekkers van nu.

Terwijl vinyl in de afgelopen decennia bijna in vergetelheid raakte, namen 

platenbazen Pieter en Erik onverstoord hun pick-ups en platen mee naar 

feestjes, campings en festivals. Telkens weer maakten hun plaatjes 

mensen blij. In de huidige revival van vinyl draaien ze op volle toeren en 

nu dus op Hongerige Wolf.

Price
Schapenveld | zaterdag 16.00-16.45

Geboren als Marnix Visscher’s geesteskind, is Price 

uitgegroeid tot een volwaardige band die hun 

capaciteit maximaal weet op te rekken en hun 

composities verbreedt. Opererend in een spectrum 

tussen 60’s garagejams en tongue-in-cheek 70’s 

hardrock met een vleugje televisie-achtig gitaarwerk 

en wat acid gedrenkte fuzzy psychedelia, weet Price je 

oren zowel te laten bloeien als te bloeden!
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Pushin Wood Soundsystem
Danssilo | zondag 22.30- 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 combineren 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.’

Rey Tranquilo
Schapenveld | zondag 18.30-19.15

Rey Tranquilo is nooit tranquilo: hij is een hiphop 

artiest pur sang, die met een overtuigende liveshow 

en sterke DIY mentaliteit alleen in 2018 al 50 shows 

speelde, waaronder festivals als WOO HAH!, Encore, 

Solar, Mundial, Kwaku, Vunzige Deuntjes en SMIB TNO 

Fest. 

Hij won vorig jaar De Grote Prijs van Nederland, werd 

uitgelicht als 101Barz Talent en was de meest 

geboekte hiphop act tijdens de Popronde. Hij werd 

recentelijk getekend door hiphop platenlabel Top 

Notch en laat dit weekend in Hongerige Wolf zijn 

tanden zien!
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Sea Moya (CAN)
Schapenveld | zondag 17.00-17.45

Tijdens de eerste luisterbeurt, betoveren de door Sea Moya 

psychedelisch geproduceerde soundscapes je net zo erg, als dat ze je in 

verwarring brengen. Dit duo neemt je mee op een wilde en muzikale trip 

langs een collage van funk, Afrobeat, krautrock en moderne elektronica. 

Afgelopen jaar verhuisde de band van Duitsland naar Canada, waarna in 

oktober 2018 het album ‘Falmenta’ verscheen. Onder meer The 

Guardian, Clash and BBC Radio zijn lyrisch over Sea Moya. Wij lokten ze 

deze zomer naar het hol van Hongerige Wolf!
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Seewolf
Schapenveld | Vrijdag 17.00-17.45

Op een geïsoleerde plek in Friesland strijkt ‘s 

nachts het licht van een vuurtoren over het 

land. De wind, de zee, de lucht en de klei van 

de plek dragen allemaal bij aan het ontstaan 

van Seewolf. Aan de liedjes is te horen dat de 

mannen passie hebben om geen noot meer 

te spelen dan nodig en de tijd nemen om het 

nummer te vertellen. Noem het Psychedelic 

Indie Rock.  

 

Ze restaureren een tapemachine uit San Francisco waar muziek van o.a. 

Neil Young, Van Morrison en Tom Waits door de sporen lopen en nemen 

hun muziek analoog op in hun achterkamer aan de Oudebildtdijk. Ze 

durfden de oversteek naar Groningen te wagen en dus is Seewolf hier dit 

weekend, hongerig en wel!

Small Town Bandits
Schapenveld | zaterdag 14.30-15.15

Denk aan de Eagles – voor de millennials 

denk dan aan James Bay – voor de stijl van 

de Small Town Bandits. De vier Groningse 

knapen nemen de luisteraar mee in catchy 

popsongs en gevoelige ballads. Ze komen 

misschien uit een kleine stad, zo klein zijn ze 

32



FESTIVAL 
HONGERIGE 
WOLF

niet meer. In 2018 stond de band in de finale van de Grote Prijs van 

Nederland en werd hun muziek gedraaid op Radio 2 en 3FM. In 2019 

brengen ze een reeks nieuwe singles uit, die nu al te horen zijn in 

Hongerige Wolf!

Swinder
Schapenveld | vrijdag 19.00-19.45

Geboren en getogen onder de rook van Groningen stad en met een 

Groninger woordenschat beperkt tot ‘moi’ wil singer-songwriter Bas 

Schröder jarenlang niets weten van het dialect dat in zijn geboortedorp 

gesproken wordt. Na een aantal studies, baantjes, bandjes en harten 

versleten te hebben, volgen rond 2012 de eerste voorzichtige pogingen 

om iets in het dan nog exotische Gronings te schrijven.

Niet gehinderd door enige kennis van het dialect en met het Groninger 

Woordenboek van K. ter Laan op tafel, ontstaan onder de naam Swinder  

(Zwerver) de eerste teksten. Over gebroken harten en kapotte klokken, 

over drank, landbouw en werkloosheid: Skik meets Big Star. Oefening 

baarde kunst en dit voorjaar kwam hun tweede Groningstalige album uit, 

‘Nosk’ genaamd. Zwerf mee door het muzikale landschap van Swinder!
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Thaïti
Schapenveld | zaterdag 19.30-20.15

Rete dansbare worldbeat met invloeden uit 

de R&B. Post-punk en 80’s disco. Bewapend 

met percussie, synths, vibey vocals en een 

gezonde liefde voor zweterige grooves en 

hooks weet Thaïti overal een ‘gran-fiesta’ 

achter te laten! In 2018 is de band 

geselecteerd voor de Popronde. Na de zomer 

brengt Thaïti haar eerste mini-LP uit. Kom 

ouderwets swingen in een nieuw Thaïtiaans 

jasje, zomerzin gegarandeerd!

The Vices
Schapenveld | zondag 20.00-20.45

The Vices zijn eind 2018 opgestaan en 

speelden hun eerste shows als 

voorprogramma van Yungblud én tijdens 

Eurosonic Noorderslag. Nadat debuutsingle 

So It Goes met veel lof en airplay werd 

ontvangen volgde een UK tour. Met hun 

verfrissende blik op rock, surf en garage 

klinken ze als de liefdesbaby van The 

Growlers en The Strokes, maar met een eigen 

sound. Voordat ze dit najaar beginnen aan de 

Popronde spelen ze deze zomer de schapen 

van het veld in Hongerige Wolf!
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The Visual
Schapenveld | zondag 14.00-14.45

The Visual bestaat uit songwriter Anna van Rij, toetsenist Timon Persoon 

en drummer Tim van Oosten. De van oorsprong Amsterdamse band 

schrijft donkere romantische ballades met dreigende spanningsbogen en 

bevreemdende soundscapes. De expressieve stem van Van Rij vormt het 

absolute aandachtspunt. Soms al smachtend en vol verleiding, soms 

onderkoeld en somber. 

The Visual trok eerder al de aandacht met hun live-optredens op 

Grasnapolsky en in de Amsterdamse Melkweg en Paradiso Noord en 

afgelopen voorjaar verscheen hun debuut ‘Moments Of Being’ bij Mink 

Records. Deze zomer blazen ze hun melancholische klanken uit over het 

gemaaide Schapenveld!
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Umeme
Schapenveld | zaterdag 22.30-23.30

Umeme is ontstaan uit de liefde voor 

analoge elektronica en Afrikaanse ritmes. 

Tijdens de talloze nachtelijke jamsessies 

hebben ze een manier gevonden om deze 

twee uitersten te versmelten door middel 

van acid, house en techno.   

Umeme is altijd in beweging, creëert impact, verlegt grenzen en laat elk 

nummer, album of optreden achter met een ander geluid en een andere 

signatuur. Laat deze bliksem je treffen tijdens Festival Hongerige Wolf!

Woe Blind Birds
Schapenveld | zondag 15.30-16.15

Woe Blind Birds maakt zorgvuldig muziek, 

op zoek naar schoonheid, rust en 

vervoering in de verwildering en 

vervreemding van de alledaagse chaos. 

Denk aan Radiohead, maar ook aan Sigur 

Rós en The Flaming Lips. De Leeuwarder 

band met oud-leden van The Future’s Dust 

heeft behalve in Nederland ook in Zweden gespeeld en brengt dit jaar 

zijn debuut-EP uit, door de band zelf opgenomen en geproduceerd.
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Neo-Fanfare 9x13 
Les Fauves
De Stip | zaterdag 14.30-14.45
Danssilo | zaterdag 16.00-16.45 & 20.00-20.45 
& zondag 14.30-15.15

Met tuba, trombones, trompet, saxen, fluit en percussie brengt 9×13 

hedendaagse muziek naar een breed publiek. Het lijkt wel op een fanfare, 

maar het is het nadrukkelijk ook weer niet. Het is een fanfare die zich 

heeft vernieuwd: theatraal, uitdagend en veelzijdig: een Neo-fanfare!

In ‘Les Fauves’ kruisen negen levens elkaar in een dynamische hotellobby 

die op het eerste gezicht kleurrijk en vrolijk oogt, maar onder de 

oppervlakte een wereld van melancholie over dingen die nooit waren, 

verbergt… 

39



   Th
e

a
te

r &
 D

a
n

s

40



Arnhemse Meisjes 
see me notice you
Foto Buiter tuin | zaterdag 13.30 & 21.00 | zondag 13.30 & 20.15
Duur: 25 minuten

‘see me notice you’ gaat over het verlangen 

naar fysiek contact in een samenleving 

die 24/7 online en bereikbaar is. Via 

dans en muziek maken de Arnhemse 

Meisjes en Rosine Langbroek gedurfd en 

ongedwongen offline-contact, zoeken de 

grenzen op met alle ongemakkelijkheden 

van dien en weten de kijker te raken met 

hun gelaagde lichtvoetigheid. 

Zij nemen het publiek mee op een reis vol humor, herkenning en speelsheid 

over een alledaags, maar actueel onderwerp. Met hun toegankelijke 

buitentheater halen ze de poëtische kwaliteit en ervaring van hedendaagse 

dans de donkere theaterzaal uit, en brengen dit naar het publiek toe.

De Amsterdamse Theaterschool 
Nu!?
Foto Buiter tuin | vrijdag 15.30 & 19.30 | zaterdag 15.00 & 18.30
Duur: 30 minuten

Actie voeren! Of gewoon lekker 

voor je tentje zitten? De wereld gaat 

kapot. Het moet anders! Wil je weten 

waar deze voorstelling is? Kijk dan 

onder het Jongerenprogramma in dit 

programmaboekje. Ook zeer aan te raden 

voor volwassenen om te horen wat de 

jongeren te vertellen hebben! 41



De Trans // Missie 
WALD
Waddendijk | vrijdag 13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 20.00 & 21.00

zaterdag 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 20.00 & 21.00

zondag 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.45 & 20.00

Duur: 35 minuten, max. 10 bezoekers per keer
Aanmelden kan via de CityBuddy app of op de locatie zelf

Een open veld. Loop naar het midden. Kijk elkaar aan. Dit is het dan. Het 

einde. Aan de randen van de werkelijkheid vreet het Niets. Wat ga je doen 

met de tijd die nog over is?  En hoe kijk je naar de mensen om je heen als 

je weet dat het de laatsten zijn die je zult zien?

De Trans//missie maakte WALD geïnspireerd door de vraag wat naderende 

rampspoed met een mens doet. Een performance waarbij ze zelf naar de 

achtergrond treden, en het publiek de hoofdrol laten spelen. 

Een poëtische theater-ervaring over samenkomst en afscheid. Over 

groepsdieren en einzelgängers. Een indringende beleving die je naderhand 

met andere ogen over het festivalterrein zal doen dwalen. 
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Hannah Zwaans
In het donker zijn alle katten grijs
Circustent | zaterdag 13.45 | 17.00 & 20.30 | 
zondag 13.15 | 16.30 & 20.45
Duur: 15 minuten

“In een moment van extase. Geen focus, één 

doel: hoofd uit, lichaam aan en gaan. Ik geef 

me over en ga op in het moment. Ik val, maar 

word meteen weer omhoog geholpen. In de 

moshpit voel ik dat ik leef.” 

In deze rauwe en pure performance 

onderzoeken Hannah Zwaans en Ruben 

Mesika een extatische wereld waarin het 

individu verbinding met het publiek probeert 

te maken. Wat zit er verborgen in de wilde 

uiting van het gevoel? 

Hannah is podiumkunstenares en maakt 

oprechte en menselijke voorstellingen met 

een rauwe twist waarin ze nadrukkelijk verbinding met haar publiek 

zoekt. Ruben is muzikant en componist. Voor het eerst stappen zij samen 

een onderzoek in waarvan het resultaat voor het eerst te zien zal zijn op 

Festival de Hongerige Wolf. 
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Rake Klappen
Klauterstout ‘De Vettige Versie 18+’
Danssilo | zaterdag 21.30-22.00

Alles kent een antithese en elke kracht kent een 

tegenkracht. Jerry heeft Tom, Bassie en Adriaan 

hebben de baron, Ying heeft Yang. Overdag 

spelen de mannen van Rake Klappen de 

voorstelling Klauterstout; een fysieke spektakel 

voor de allerkleinsten. ’s Avonds spelen zij 

van deze voorstelling de ‘Vettige Versie’, een 

voorstelling die absoluut niet bedoeld is voor 

kinderen!

Sara Europaeus
With No Intentions
Danssilo | vrijdag 18.00, 22.30 | zaterdag 15.15, 17.00, 21.00, 
zondag 13.45, 15.45 & 17.45
Duur: 10 minuten

In de vroege uren van de nacht zijn er andere regels 

van toepassing. We zijn het gewend om niet hardop 

te denken, omdat we bang zijn voor een reactie - 

het succes en het falen van onze woorden. 

Om deze gedachtes uit te spreken, kleden we ze 

in onbetekenende, zorgeloze vormen om onszelf 

te beschermen. Maar dan is het vervaagd. Er is nog 

tijd tot de ochtend weer komt. Wat als je anders 

handelt? Met absoluut geen intenties. 

In het dansstuk van de Finse choreografe Sara 

Europaeus verkennen vijf dansers de nachtelijke 

avonturen via de wegen van hedendaagse dans.
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Sieger Baljon
Bezweringen
Ambonezenbosje | vrijdag 20.20 |  zaterdag 14.00, 16.30 & 
20.15 | zondag 14.15 & 16.00
Duur: 40 minuten

Zet je telefoon uit. Haal je laptop uit het 

stopcontact. Sluit alle vensters op je innerlijke 

bureaublad. Kom terug in je lichaam. Onttrek 

jezelf aan het koor van meningen op sociale 

media. Niet zes muisklikken, maar zes fysieke 

handdrukken scheiden ons van de rest van 

de wereld. Nodig ze uit. Nodig de mensheid 

uit in deze ruimte. Ruimte zat. Laten we 

een diagnose stellen, een behandeltraject 

uitstippelen, onze kop uitzetten en dansen. 

In deze stem schuilt een lied dat gezongen wil worden. Als de wil tot 

genezing aanwezig is, is niets onmogelijk. In ‘Bezweringen’ verkent 

beweger/(klank)dichter Sieger Baljon de mogelijkheid van ‘politiek 

sjamanisme’ & een vernieuwde verhouding tot de toestand in de wereld. 

Welkom onder de motorkap van de wereld! 
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TG Kunstgras
Onkruid
Danssilo | vrijdag 18.30
Foto Buiter tuin | zaterdag 12.00, 16.30 & 20.00, 
zondag 15.00 & 19.00
Duur: 30 minuten

Een rauwe tragikomische voorstelling over (te) strakke familiebanden. 

Geschreven en ongeschreven regels vliegen je om de oren en alles wordt 

overhoop gegooid door de komst van nieuwe buren. Wat is je plek en wie 

bepaalt dat? Welk offer moet je brengen om erbij te mogen horen? Maak 

kennis met deze familie vol dames die niet op hun mondje gevallen zijn.

Tien pittige dames die zijn afgestudeerd aan de opleiding Docent 

Theater van ArtEZ bundelen hun krachten om deze festivalvoorstelling 

op de planken te brengen. De voorstelling is geïnspireerd op hun 

afstudeervoorstelling die destijds een daverend succes was. Na 3 jaar 

volop in het werkveld als spelers, makers, docenten en vormgevers gaan 

zij opnieuw de samenwerking aan om deze nog steeds actuele rauwe en 

knotsgekke voorstelling te vertonen in Hongerige Wolf!



The Tough Titties Revolution 
How can I get close to you
Ambonezenbosje | vrijdag 19.30 | zaterdag 13.15, 15.45 & 
19.30, zondag 13.30 & 17.00
Duur: 30 minuten

Tussen de ritselende populieren in het Ambonezenbosje is dit weekend 

een bijzondere, experimentele dansvoorstelling te bewonderen. 

Een voorstelling gebaseerd op het onderzoek van The Tough Titties 

Revolution. Oppervlakkig, plastisch of kwetsbaar. How can I get close to 

you?

De verschillende lagen van contact maken, worden in deze voorstelling 

op de proef gesteld. In vier voorstellingen met verschillende 

benaderingen kiest het publiek zijn eigen ervaring. Begeef je in het bos 

en neem deel aan dit sociale bewegingsexperiment! Wat zie je? Wat voel 

je? Wat kies je?

47



48

Theatergroep Troubamour
Groundless
Schapenveld | vrijdag 16.00
De Stip | zaterdag 15.00 & 19.00 | zondag 15.00 & 19.00
Ergens op straat | zaterdag 12.00 | zondag 12.00 
Duur: 30 minuten

Waar eindig ik en waar begint de ander? Kan ik nog een ik zijn als wij wij 

zijn? Op een plein doemen drie mensen op. Ze zijn hier voor het eerst en 

gaan op onderzoek uit. Wie zijn ze hier? Waar is hun plek? Waar zijn de 

anderen en wie zijn ze samen? 

Alledrie doen ze dappere pogingen om een eigen ruimte af te bakenen, 

een ruimte waarin ze autonoom kunnen zijn. Zienderogen verandert de 

plek in territoria waar harde keuzes worden gemaakt. De één kiest voor 

zichzelf ten koste van de ander. De ander kiest voor de één ten koste van 

zichzelf. Of is er een tussenweg? 

Groundless is een fysieke straattheatervoorstelling over grenzen, 

grenzeloosheid en de drang naar begrenzing. Over jezelf aanpassen aan 

de ander en daarmee soms een stukje van jezelf kunnen verliezen. De 

vraag die centraal staat is: wat blijft er over van jezelf, van een groep, of 

zelfs van een land, als de grenzen vervagen?
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Hongerige Woorden Stage – 
Performance poetry met muziek

Wegens groot succes staat deze zomer voor de tweede maal 

de Hongerige Woorden stage in de tuin van Jan Vogel! Het hele 

weekend gevuld met een roedel creatieve geestverwanten, 

zingende woordenspinners, suizende surrealisten, roerende 

rappers, dansende denkers en troubadours met toverkracht!  

Stuk voor stuk ijzersterk in woordkunst en muzikale 

eigenheimers. Alles voorzien van een melancholische 

ondertoon, onverwachte kwinkslag of knisperende bite. Kortom 

Hongerige Woorden! En dit alles onder de bezielende leiding 

van Hugo de Haas van Dorsser aka Wordbites.

Vrijdagmiddag is er van 13.30 tot 17.30 een jam van alle 

artiesten en gevolgd door duo optredens in de avonduren. De 

optredens duren 20 minuten. Zaterdag en zondag doen de acht 

performance poets verschillende keren hun solo’s om daarna 

de avond weer af te sluiten in tweetallen. Bruisend en briesend. 

Suizend en stromend. En natuurlijk aards en weids.
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Ard Zacht
Hongerige Woorden | vrijdag 19.30 (duo) | zaterdag 17.00 
(solo), 22.00 (duo) | zondag 13.30 (solo)

Ambtenaar van het huwelijk tussen 

woord en muziek. Landschapsmuzikant. 

Woordenspinner. Ard Zacht drentelt met 

zijn teksten door muzikale weides van rust 

en kalm duister. Met een intieme blik vertelt 

hij over sociale angst, over ongemak, over 

rust vinden.

Met gitaar in de ene hand, en zijn arsenaal aan schuifjes, knopjes en 

pedaaltjes in de andere, komt Ard Zacht het podium op als een eerlijk 

artiest, om in een ontdekkingstocht van zijn eigen gereedschappen 

dichter bij het moment te komen, en eerlijker het podium weer af te 

stappen.

Charlotte Beerda
Hongerige Woorden | vrijdag 20.00 (duo) | zaterdag 13.30 
(solo), 21.30 (duo) | zondag 14.00 (solo)

Ze speelt graag in het spanningsveld 

tussen gedachte en gedicht. Haar stijl is 

krachtig en liefdevol. De zinnen beeldend. 

Ze trekt met vluchtige woorden op en 

zoekt voor verloren gevoelens een thuis. 

Haar lichamelijke expressies tijdens het 

voordragen zijn muzikaal en meeslepend. 

De woorden mogen dóór je heen gaan. 

Raakt het?
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Charlotte Beerda is een woordkunstenaar en zangeres van Groningse 

bodem. Ze schreef eerder voor o.a. het Bevrijdingsfestival, Diversity Day en 

de Poetry Circle Groningen. Op Festival Hongerige Wolf is zij één van de 

artiesten van de Hongerige Woorden stage.

Daan Hafkamp
Hongerige Woorden | vrijdag 20.00 | zaterdag 14.00 (solo), 
22.00-22.20 (duo) | zondag 17.00 (solo)

Daan Hafkamp gaat met zijn project ‘Aarde aan Daan’ op expeditie door 

de Nederlandse taal en verpakt het in dromerige, poëtische en kleurrijke 

indiepop, die met momenten doet denken aan Alt-J, Radiohead of Bon Iver.

In 2009 trok Daan van Amsterdam naar Antwerpen. Later maakte hij 

hier zijn DIY ep ‘Tempel’. In het voorjaar van 2018 kwam vervolgens zijn 

debuutsingle ‘Projector’ uit. Alles aan Aarde Aan Daan ademt ruimte. Hij 

maakt Nederlandstalige dagdroompop met teksten vol van diepgang en 

liefde voor poëzie, akoestische elementen en elektronica en brengt dit ten 

gehore op onze Hongerige Woorden stage!
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Emily Vierthaler
Hongerige Woorden | vrijdag 19.30 (duo) | zaterdag 15.30 
(solo), 20.30 (duo) | zondag 15.00 (solo)

Emily Vierthaler kent vele gezichten: danser, dichter, denker en 

vechtkunstenaar. Ze groeide op in het ijzige Alaska en verhuisde twee 

jaar geleden naar Amsterdam voor de Knowmads Business School, 

een plek voor wereldverbeterende ondernemers. Naast haar werk als 

marketingstrateeg en copywriter studeert ze ook nog aan het Amsterdam 

University College om zich verder te bekwamen in wiskunde.

Emily voelt zich gezegend en verrast door alle mooie wendingen op haar 

levenspad en zeker ook door de mensen die daar lopen. Ook jij kunt haar 

deze zomer tegen het lijf lopen op de Hongerige Woorden stage waar 

deze denkende danseres haar kunsten in onmeetbare vormen laat zien!
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Iris Penning
Hongerige Woorden | vrijdag 22.45 (solo) | zaterdag 16.30 
(solo), 20.30 (duo) | zondag 15.30 (solo)

Iris Penning maakt Poëtische Pop. Ze stond meer dan duizend keer op de 

planken: in Paradiso, op Oerol, op theaterfestivals en in poppodia door 

heel Nederland en België, ze deelde het podium met Spinvis en bracht 

twee platen uit die lovend werden ontvangen door de muziekmedia.

“Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan”, is het motto van de derde 

CD van Iris Penning. Met Gabriël Peeters dook ze de studio in om een 

nieuwe klank te geven aan haar muziek. Met akoestische gitaar, haar 

loepzuivere stem, piano, cello, een paar duetten en bij een enkel lied 

een altsaxofoon geeft zij weer haar eigen, karakteristieke draai aan haar 

muziek. En zoals altijd ligt de nadruk op de tekst.
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Lies Jo Vandenhende
Hongerige Woorden | vrijdag 22.45 (solo) | zaterdag 14.30 
(solo), 21.00 (duo) | zondag 16.00 (solo)

Lies Jo Vandenhende is dichter en performer. Ze woont en werkt in 

Antwerpen, en wordt op beide plaatsen vergezeld door meer dan 

honderd kamerplanten. In 2015 begon ze haar literaire veroveringstocht 

in de Antwerpse Bourla als finaliste van ‘Slam De Stad’. 

Sindsdien deed ze menig podium in België en Nederland aan, gaf ze 

workshops Woord aan jongeren, werkte ze aan twee voorstellingen, 

struinde ze met ‘Vers Geweld’ langs Antwerpse cultuurcentra en tourde 

ze rond met de Poëziebus. 

Lies houdt van getrek en geduw tussen podium en papier en ziet 

performen als de wind in de zeilen bij haar werk als schrijver. Als 

performer bestormt ze dit jaar dan ook onze Hongerige Woorden stage!
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LOKI
Hongerige Woorden | vrijdag 22.15 (solo) | zaterdag 15.00 
(solo), 21.00 (duo) | zondag 16.30 (solo)

Waar komen die melodieën vandaan? 

Niemand weet het. LOKI probeert ze te 

vangen. Met haar gitaar zingt ze over 

dingen die nooit zijn gebeurd. Over de 

man die ze nooit heeft ontmoet. En over 

reizen die ze nooit heeft gemaakt. Ze 

leidt je langs je dromen. Met open ogen. 

Laat je meeslepen door haar ongepolijste 

verhalende muziek op de Hongerige 

Woorden Stage..

Rayan Morshed
Hongerige Woorden | vrijdag 22.15 (duo) | zaterdag 16.00 
(solo), 21.30 (duo) | zondag 14.30 (solo)

Rayan Morshed is rapper en beatboxer - 

ook wel bekend als The Fifth Element of 

Hiphop. Morshed vond al snel zijn draai in 

de scene, want eind 2016 kwam hij vanuit 

Syrië naar Nederland en nu al is hij nummer 

1 beatboxer van Groningen (onder de 18 

jaar). Afgelopen jaren deed hij mee aan de 

Kunstbende en ook al telt hij nog maar 16 

lentes, deze zomer is hij er helemaal klaar 

voor om op de Hongerige Woorden stage 

op zijn kop te zetten!
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Ambonezenbosje | 
vrijdag en zaterdag 22.00-01.00

Ook dit jaar vindt er weer een prikkelend filmprogramma plaats 

onder het gebladerte van het Ambonezenbosje. Hier kun je ’s 

avonds laat vanuit je luie strobaal tussen de ritselende populieren 

genieten van korte en langere films van groot talent. Van 

spraakmakende documentaire tot beeldschone animatie, van 

intrigerend drama tot geestige genreparodieën en nog veel meer...

Blok 1: 22.00-23.00

Alaraph
Een donkere komedie over Alaraph, een oeroude, kalme, onwrikbare man, 

die als een attractie in een museum wordt laten zien. Wanneer zijn eerste 

en enige paarseizoen begint, wordt hij wakker en breekt zichzelf vrij. Terwijl 

een team naar hem zoekt, botsen zijn ouderwetse waardes met de vluchtige 

standaarden van de moderne wereld.

Regie: Guust Mulder

Met: Poal Cairo

Cinematografie: Ton Vorselaars en 

Joanne Hakkert

Productie: Full Frame

Nederland, 2018

17 minuten

59



SISTERS
Drie zussen groeien op in een probleemgezin. Ze zijn overgeleverd aan 

elkaar en overleven zolang ze samen zijn. Ze spelen, kriebelen elkaar en 

sluiten elkaar soms buiten. Maar één ding staat vast; hun verbinding is 

onverbrekelijk. Maar is die verbinding sterk genoeg om de realiteit van 

hun bestaan te overwinnen?

Regie: Daphne Lucker

Choreographie: Emma Evelein

Met: Tara Punt, Delpine van 

Garderen en Lotte Mulder

Cinematografie: Casper van Oort

Productie: De Nederlandse 

Filmacademie

Nederland, 2018

16 minuten

At First Sight
Een man en een vrouw rijden recht op elkaar af. Ze trappen net op tijd op 

de rem en komen stil te staan, tegenover elkaar. Beide zijn ze te koppig 

om de ander er langs te laten. Een levensverhaal begint.

Regie: Sjaak Rood

Met: Beatrice van der Poel en 

Sjaak Rood

Productie: Heer en Meester Film

Nederland, 2018

17 minuten
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School’s out
Moeder Marit denkt dat er niet genoeg ruimte is op de basisschool voor 

de mannelijke energie van haar zoon. Juf Yvonne probeert professioneel 

te blijven, na de zoveelste beschuldiging kan ze de controle over haar 

opgekropte gevoelens niet meer houden. Een moorddadige komedie met 

vingerverf. 

Regie: Jamille van Wijngaarden

Met: Raymonde de Kuyper, 

Randy Fokke

Cinematografie: Tom Bakker

Productie: The Rogues

Nederland, 2018

12 minuten

Blok 2: 23.10-23.50

Dóst
De puberende Alko is druk met meisjes en zijn veranderende lichaam. Als Alko 

in een opwelling met zijn beste vriend Björn experimenteert en deze verliefd 

op hem blijkt te zijn, moet Alko uiteindelijk zijn vriend verraden om in het dorp 

niet met de nek aangekeken te worden.

Regie: Joren Molter

Met: Henk-Jan Doornbosch, 

Liam Feikens

Cinematografie: Tijn Sikken

Productie: Family Affair Films

Nederland, 2018

41 minuten
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Blok 3: 0.00-1.00

DANTE vs MOHAMMED ALI
Wanneer de twintigjarige Wolf tijdens de wekelijkse bokswedstrijd weigert te 

vechten tegen zijn beste vriend Alexander, keert het dorp zich tegen hem. Een 

rematch wordt gepland, wat Wolfs gevoelens en emoties tot een kookpunt 

brengt. Hij probeert Alexander ervan te overtuigen met hem weg te gaan uit het 

dorp, maar zijn romantische boodschap loopt stuk.

Regie: Marc Wagenaar

Met: Bas Keizer, Gijs Blom

Cinematografie: Sjors Mosman

Productie: De Nederlandse Filmacademie

Nederland, 2018

28 minuten

Speedy the Turtle
Speedy the turtle krijgt een missie van de mysterieuze Akamai. Hij moet een 

krachtige dondersteen terughalen die gestolen is door de kwaadaardige tiki god 

Tori. Ondertussen veroorzaakt Tori chaos in de tropische Wakiki stad. Gelukkig 

stuurt Akamai Speedy the Turtle niet op weg met lege handen: met de magische 

rensteen in zijn schoen geklikt, achtervolgt hij Tori om hem te stoppen en de 

stad te redden van verwoesting.

Regie: Nigel Lievaart

Met: Jacob Barrens

Animatie: Anouk O’Leary

Productie: University of the arts Utrecht

Nederland, 2018

5 minuten
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Een jong meisje
Emma, een oudere boerin, gevangen in het verdriet over het verlies van 

haar man en de financiële turbulenties van het noodlijdende bedrijf, verliest 

langzaam haar grip op de realiteit. Ze verwart haar zoon continu met haar 

overleden man en weigert de dreigende teloorgang van de boerderij onder 

ogen te zien. Slaagt zoon Geert erin om zowel zijn moeder als de boerderij te 

redden?

Regie: Jeannice Adriaansens

Met: Gilda de Bal, Robbie Cleiren en 

Manou Kersting

Cinematografie: Sander 

VandenBroucke

Productie: Noordzuid Films 

België, 2018

17 minuten

Alter Ego
Lestat voelt zich anders. Diep van binnen voelt hij zich vampier. Om zijn 

gevoelens beter te begrijpen en in het reine te komen met zijn Alter Ego sluit 

hij zich aan bij een kliniek gespecialiseerd in de behandeling van mensen die 

zich identificeren als fantasiewezens. Daar leert hij zichzelf echt kennen, mede 

door de kleurrijke figuren die daar ook verblijven.

Regie: Renée van der Ster en Naftalie Vader

Met: Frédérique Arnold, Roos 

Drenth, Nadine Kamer, Tamara 

Markus, Marcel Romeijn en 

Dirk van der Pol

Cinematografie: Kaylee Meijer

Productie: The 48 Hour Film Project

Nederland, 2018

8 minuten
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Beeldende kunst

Dit jaar hebben we drie beeldend kunstenaars gevraagd om 

zich te laten inspireren door de omgeving van Hongerige Wolf 

en speciaal voor het festival nieuw werk te ontwikkelen. Dit 

heeft geresulteerd in drie bijzondere installaties: “Change the 

Current” van Anna-Lucia Rijf, “De Impact Versterkt” van Louwe 

Noordhoff en “311” van Merijn Vrij, dit weekend te vinden en 

te bewonderen in het Ambonezenbosje! Of neem natuurlijk 

gezellig een kijkje bij de vele ateliers en exposities die in en om 

het dorp te bezichtigen zijn..

FESTIVAL 
HONGERIGE 
WOLF
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Anna-Lucia Rijf
Change the Current
In het Ambonezenbosje

Anna-Lucia Rijf is een Nederlandse kunstenaar gevestigd in Groningen. 

Haar werk omvat installatie, performance en video. Vaak verwerkt 

ze alledaagse maar karakteristieke materialen en producten zoals 

stuiterballen, kleurrijke Skippyballen, en onopvallende maar direct 

herkenbare signing (fysieke visuele communicatie) in een toegankelijke 

installatie. 

Haar uitgangspunt is communicatie via beleving. Ze speelt met kleine 

maar significante verwachtingen waarvan de bezoeker niet wist dat 

hij ze had. Rijf wil de valkuilen van al gevormde percepties en geijkte 

interpretaties voelbaar maken, in de hoop dat mensen zich bewust 

worden van hun onbewuste verwachtingen en handelen en weer oog 

krijgen voor elkaar, de wereld en zichzelf. 

69



Expositie Prix de Rome
Weg van Danssilo naar camping

Het platteland saai? Architecten die meedongen naar de Prix de Rome 

denken daar anders over! Langs de weg van de Danssilo naar de camping 

tegen de weidse achtergrond, prijken 25 bijzondere maquettes. Dit zijn 

niet zomaar maquettes, het zijn toekomstvisies op het poldergebied 

rondom de dorpen Ganzedijk en Hongerige Wolf die zijn ingediend in 

aanloop naar de Prix de Rome! Dit is een prestigieuze prijs voor de meest 

veelbelovende architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect 

onder de 35. Heel bijzonder dat het microscopische Hongerige Wolf een 

rol van formaat speelde in de aanloop naar de uiteindelijke finale! Ga dus 

even kijken op weg naar de camping (of terug)!
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Symposium 
“Het Oldambt in de Toekomst”

De maquettes die dit weekend op Festival Hongerige Wolf te bezichtigen zijn, 

zijn alvast een opwarmertje voor het symposium dat op 13 september 2019 zal 

plaatsvinden in de historische locomotiefremise Bad Nieuweschans 

‘De Graanrepubliek’. 

Aanleiding voor dit symposium is de Prix de Rome van 2018. Dit is de oudste en 

meest genereuze stimuleringsprijs voor beeldende kunstenaars en architecten. 

De opdracht van de eerste ronde van de Prix de Rome Architectuur Prijs 2018 

was gesitueerd in de twee Oost- Groningse dorpen Ganzedijk en Hongerige Wolf. 

De gaswinning laat zijn sporen na in dit gebied dat al moeite genoeg heeft 

om haar bewoners vast te houden. In dit weidse landschap bevinden zich 

veel dorpen waar de huizen onverkoopbaar zijn geworden als gevolg van de 

aardbevingen. Het zijn verraderlijke ontwikkelingen met een blijvend gevolg 

voor het gebied en zijn bewoners.

De jury daagde de deelnemende landschapsarchitecten uit voor dit gebied een 

interventie te ontwerpen. Het kon zich richten op een grote groep mensen of 

juist op een enkeling, zo lang de relatie met het veranderende landschap en zijn 

bewoners duidelijk was en versterkt werd. Weidsheid, stilte en rust, maar ook 

de huidige onderhuidse spanningen in de provincie Groningen zijn ingrediënten 

voor dit ontwerp.

Op dit symposium zullen aansprekende sprekers hun visie en kennis delen rond 

het thema ‘Het Oldambt in de Toekomst’, onder wie ook winnares van de Prix de 

Rome Alessandra Covini. 

Binnenkort meer informatie en kaartverkoop via: www.oldambtindetoekomst.nl
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Felipe van Laar
Nabij Schapenveld | doorlopend

Een kapel? Een toren? Een uitkijk? Eén ding is al wel zeker. Het moet 

een plek worden voor en van de bewoners van Hongerige Wolf. Een 

blijvend kunstwerk als onderdeel van een wandeling. Waar je in alle 

rust kunt genieten van de omgeving. Een plek om gewoon even te 

zijn.

Veelzijdig kunstenaar Felipe van Laar is erg geïnspireerd door de 

omgeving en de sfeer van Hongerige Wolf en heeft al meerdere 

edities met zijn installaties op het festival gestaan. Zo maakte hij 

vorige jaar ‘In Constructie’, een indrukwekkende houten installatie op 

de Waddendijk.

In aanloop naar zijn eerste opzet, ging hij al met bewoners in gesprek 

en tijdens dit festival kunnen zowel bewoners als bezoekers kennis 

maken met zijn eerste schetsen en worden zij, door het achterlaten 

van een briefje, gevraagd hun reactie te geven!

Galerie de Groninger Kroon
Groninger Kroon | geopend zondag 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 “TE KU(N)ST EN TE K(L)EUR”, een expositie over 

kleur. Over kleur en het effect op het onderbewustzijn en ons geestelijk 

welbevinden. De deelnemende kunstenaars werken allemaal met veel kleur. 

Hun motto is: Geef je leven kleur! Want uiteindelijk geeft ook kunst kleur aan 

het leven. Een bijzondere expositie, dus zeker een ritje waard!
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Louwe Noordhoff
De Impact Versterkt
In het Ambonezenbosje | vrijdag, zaterdag, zondag | doorlopend 
Met op zaterdag een dansperformance om 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 en 21.00

Bewandel dit pad en ervaar je eigen impact in melodieën en toonladders! 

Geen voetstap blijft onopgemerkt in het werk ‘De Impact Versterkt’ van 

Louwe Noordhoff. Microfoontjes registreren elke beweging over stenen, 

schors en kiezels en zetten je fysieke aanwezigheid om in een kakofonie aan 

geluiden.

Noordhoff studeerde af aan Academie Minerva en is sindsdien werkzaam als 

beeldend kunstenaar in en om Groningen. Door naast beeldhouwen, veel 

in het theater te werken, zijn in zijn werk allerlei dwarsverbanden ontstaan 

tussen verschillende technieken en disciplines. Denk aan muziek, geluid, 

video, mechanistische installaties en performance.

In de sculpturen en installaties die Noordhoff maakt, draait het om hoe we 

als mens fysiek bestaan. Meestal met zijn eigen lijf als object van onderzoek. 

In dit werk probeert Noordhoff een vergrootte aandacht te creëren voor de 

stoffelijkheid van ons lijf en de dingen om ons heen. 

Voor Festival Hongerige Wolf ontwikkelde Noordhoff samen met danser 

Milan Schudel daarnaast een live performance waarin de muziek gestuurd 

word door zijn beweging en aanrakingen. Deze performance zal dit 

weekend een paar keer te zien zijn. 
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Merijn Vrij 
311
In het Ambonezenbosje | vrijdag, zaterdag, zondag | doorlopend

De beelden van Merijn Vrij ontstaan in en dankzij de aanwezigheid van 

de locatie. Het werk voegt een dimensie toe aan de plek waar het staat 

en nodigt uit tot beleving. Vrij maakt daarbij gebruik van de sociale en 

historische context.

Natuur is een belangrijke inspiratiebron. Vrij maakt vaak gebruik van 

natuurlijke vormen en (lokale) materialen als hout, steen en levende bomen 

en planten, deels gecombineerd met industriële materialen zoals plastic, 

textiel en staal. 

Terugkerende thema’s in zijn werk zijn onder meer groei, beleving, 

beweging, lijnenspel en licht. Participatie – hulp en betrokkenheid – als 

toegevoegd element in zijn werk, zorgt voor omarming van zijn projecten 

en krijgt door deze sociale context een extra dimensie en betekenis. 
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Rie Honhof 
Rie | zaterdag en zondag geopend van 12:00 – 17:00

Rie Honhof kwam via exposities bij 

Albert Waalkens eind jaren zestig vanuit 

Amsterdam naar Finsterwolde. Ze werkte 

samen met verschillende kunstenaars. 

Uit haar tijd in de Beeldende Kunst 

Regeling, zijn in de gemeente Oldambt 

diverse beelden geplaatst die nog steeds te 

zien zijn. 

Rie Honhof maakt vlak en ruimtelijk werk van uiteenlopende materialen 

en met verschillende technieken, wat een grote variëteit aan werk 

oplevert. Neem een kijkje in haar atelier! 

“Het is een voortdurende worsteling om te zien wat voor het oprapen ligt!” 

George  Orwell 

Thijs Koster
‘De Hongerige Wolf’
Schapenveld | doorlopend te bezichtigen

Geef Thijs wat ouwe pallets, schroeven en een zaag en hij bouwt zo een 

grote Hongerige Wolf van hout! Dit weekend staat de kolos te watertan-

den op het Schapenveld. Een ideale plek voor een Hongerige Wolf. Naast 

wat malse schaapjes staat verderop ook een kip. Niet van vlees en veren, 

maar net als de wolf helemaal van latjes. Thijs leerde bouwen aan de 

bouwacademie Groningen, liep een tijdje rond op de kunstacademie en 

heeft een enorme fascinatie voor dieren. Die bouwt hij dan ook het liefst! 

En op zaterdag doet hij dat met de jongeren (zie jongerenprogramma) 

onder de titel ‘Woodwolf’.
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Ate Flapper
Nabij Schapenveld | zaterdag & zondag vanaf 12.00 
meerdere optredens

Geïmproviseerde, rustige, meditatieve muziek. Dat 

is wat Ate met zijn Caisadrum naar Hongerige Wolf 

brengt. Je moet er echt even voor gaan zitten. Een 

mini-concert duurt al gauw 20 minuten en iedere 

sessie is net weer even anders. Kom luisteren en 

geniet.

De Caisadrum is een instrument uit de familie van de ‘hand-pans”: twee 

metalen schalen zijn aan elkaar gemaakt, handmatig en ambachtelijk 

op toon geklopt en worden met de hand bespeeld. Het brengt aparte 

muziek, die bij veel mensen een gevoel oproept van een ‘aangenaam 

wegzweven’. Kom even helemaal tot rust in Hongerige Wolf!

Bakkerij de Eenvoud
Wakkere Bakkers
Waddendijk | van zaterdag 9.00 tot zondag 9.00

24 uur lang maken we met een heleboel bakkers 

boven een feestje boven op de dijk. Samen met 

jou, festivalganger die graag zelf deeg maakt en 

broodjes bakt. Koekjes of een taart kan ook, neem dan 

ingrediënten mee. 

Samen vieren we een Feest van Eenvoud. Het begint 

zaterdagochtend om 9 uur, gaan de hele nacht door, 

en zondagochtend 9 uur sluiten we weer af met het 

laatste broodje.
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Bezoek aan Ambonezenbosje
Ambonezenbosje | vrijdag, zaterdag & zondag, doorlopend

Het Ambonezenbosje dankt zijn naam aan oud-

inwoners van het eiland Ambon, Indonesië. Zij zijn 

1 van de 4 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 bos bezoeken en 

lees je informatie over wat er hier allemaal gebeurde.

Gedachtengarderobe 
Evita Lamnes
Kinderveld | vrijdag 16.00-18.30 | zaterdag 10.00-17.00 | 
zondag 10.00-15.30

Gedachten zijn maar rare dingen. Je hebt er zoveel 

van, maar sommige heb je nu helemaal niet nodig! De 

Gedachtengarderobe is een plek waar alle bezoekers, 

jong en oud, gedachten achter mogen laten. Vergeet 

niet om ze bij het weggaan weer op te halen, want 

wie weet zijn ze wel veranderd toen jij er even niet 

was.. Gedachtengarderobe is een workshop met 

tentoonstelling. Het is op het kinderveld, maar er is 

ook plek voor grote-mensen-gedachten!

FESTIVAL 
HONGERIGE 
WOLF
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Het Tyl Uylenspieghel Gilde
Tuin van Albert | zaterdag & zondag 14.00-14.15

Dit jaar vindt in de tuin van Albert een historische 

vertelling plaats vanuit een ander perspectief: dat 

vanuit de olifant. Het succes van de massamens 

is onmiskenbaar en een felicitatie is op zijn plaats. 

Maar volgens de olifant is het gebrek aan kuddegeest 

de achilleshiel voor zijn toekomst. Of is het juist 

de kuddegeest die de ondergang van de olifant bespoedigt? Vanuit het 

fenomenale geheugen van de olifant, een terugblik op zijn geschiedenis 

met de mens. wat zag hij een miljoen jaar geleden gebeuren en wat viel 

hem op de laatste 5000 jaar? 

Kiekendiefexcursie
Danssilo | zaterdag 16.30-18.00 | zondag 14.00-15.30

In de akkers rondom Hongerige Wolf broedt de 

grauwe kiekendief. Deze gracieuze vlieger en Afrika-

reiziger is een van de zeldzaamste en kwetsbaarste 

roofvogels van Nederland. Om te voorkomen dat hun 

nesten door oogstwerkzaamheden vernietigd worden 

moeten deze gevonden en beschermd worden. 

Al meer dan 25 jaar houdt Grauwe Kiekendief – 

Kenniscentrum Akkervogels zich hiermee bezig. 

Bij deze excursie neemt ornitholoog en medewerker van Kenniscentrum 

Akkervogels Tonio Schaub jullie mee naar de kiekendieven en vertelt hij 

over hun bijzonderheden, het beschermingswerk, de samenwerking met 

boeren en het onderzoek met behulp van GPS zenders. Breng als het kan je 

eigen verrekijker mee. We vertrekken vanaf de weg bij de Danssilo. Wees op 

tijd, er kunnen per keer maximaal 20 mensen mee!

79



Kwelderwandelingen
Vertrek vanaf Ambonezenbosje | zaterdag & 
zondag 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.

Land Art Collectief
Doe ze de groeten 
Schapenveld | vrijdag, zaterdag, zondag van 9.00-17.00

“Doe ze de groeten” wordt schering en inslag 

tijdens het festival. De schering hangt klaar voor 

festivalbezoekers om een persoonlijke inslag te 

weven. Het Land Art Collectief zorgt voor voldoende 

stroken stof die de inslag vormen. 

Met schrijfstiften in meerdere kleuren kunnen de festivalbezoekers 

de stroken stof voorzien van een groet of boodschap en deze met de 

schering verweven. Zo ontstaat een door de bezoekers geweven, zich 

steeds verder uitstrekkend groeten en boodschappen lint! De horizon 

rekbaar, zover de gezamenlijke inspanning reikt. 
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Mijmerdijk 
Doorlopend

Werd er vorig jaar nog druk gebladerd, gelezen, 

gelachen en gehuild op de dijk, dit jaar heerst er 

volkomen stilte. Alleen het wuiven van het graan. 

Het klapwieken van de vogels. Heerlijk. Neem plaats 

in één van de roze fluwelen zetels en rust, zit en 

mijmer op de dijk. Even een momentje niks. Even een 

momentje stilte. Of gewoon om even uit te rusten op 

weg van de ene naar de andere voorstelling, dan kan 

natuurlijk ook.

Milieu is een containerbegrip
Mare & Marja Kiers
Waddendijk | zaterdag & zondag 13.00-17.00

‘Milieu is een containerbegrip’ is een beeldend-

filosofische activiteit die begint met een 

denkwandeling en eindigt met het drukken van 

pamfletten! Kijk voor meer informatie onder het 

‘Jongerenprogramma’. Geschikt voor kinderen, 

jongeren en volwassenen!
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Plantenspeler
Janine Moes
Ambonezenbosje | vrijdag 19.00 | zaterdag 12.30 & 15.00 | 
zondag 10.15
Duur: 25 minuten

Kom naar het Ambonezenbosje, leg je oor te luisteren 

en hoor wat het groen je te vertellen heeft. Ieder 

jaar zien we de takken en gewassen om ons heen 

weer groeien en bloeien door de wisselwerking met 

zonlicht, aarde, water en lucht of andere organismen. 

Binnenin speelt zich van alles af wat voor ons 

onzichtbaar en onhoorbaar blijft, toch stroomt er 

energie door iedere plant of boom. De plantenspeler 

zet deze energie om in geluid. Kortom luister, kijk, 

ruik en relax.

Post op Pootjes
Op onverwachte plekken | vrijdag, zaterdag, zondag

Een kaartje sturen, het gebeurt niet vaak meer in dit 

digitale tijdperk. Maar het is zó leuk! En nog leuker 

is een kaartje speciaal voor jou gemaakt! Post op 

Pootjes kom naar je toe en vertaalt jouw verhaal naar 

een live getekende ansichtkaart. Jij hoeft er alleen 

nog een leuke boodschap op te schrijven voor de 

gelukkige ontvanger, het juiste (of onjuiste) adres en 

daarna doe je het kaartje meteen in de brievenbus. 

Dan zorgt Post op Pootjes dat er een postzegel op 

komt en het kaartje een dag later écht op de bus gaat! 
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Rustpunt bij de kerk
Kerk | vrijdag t/m zondag geopend van 10.00 -17.00 | 
zaterdag 15.00 Oneiros Ensemble |  zondag 9.30 kerkdienst

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 om 9.30 een kerkdienst geleid 

door dominee Wolf (zo heet hij echt!), voor festivalgangers, kerkgangers, 

atheïsten, gelovigen, ongelovigen en andersgelovigen. Iedereen is 

welkom, na de dienst aansluitende koffie!
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Schommelbanken 
De Sluis | doorlopend, met activiteiten op de hieronder 
aangegeven tijden

Een rij schommelbanken op de Sluis geeft plaats aan reizigers, die even 

kunnen rusten, in gesprek kunnen gaan met anderen die (toevallig) 

aanschuiven. 

Neem plaats,

 schommelend, wiegend, deinend

 Rug recht, ogen op de kim 

  of naar de ander, die in hetzelfde ritme als jij 

     schommelt, wiegt, deint.

In het ritme van de banken klinken woorden. Theatermaker Frederique 

van Domburg is dagelijks aanwezig en vertelt ritmische fragmenten op 

vrijdag om 15.00 en 16.00 uur. Op zaterdag en zondag om 12.00, 13.00 

en 14.00 uur. De banken zijn de hele dag en avond vrij toegankelijk. 

Bij zonsondergang (vrijdag en zaterdag 21.30-23.00) schommelen Bart 

en Ruben graag met je mee en geven liefdesverklaringen. 

‘Schommelbanken’ is een samenwerking van Ruben Feenstra (product 

ontwerper, ontwerp en uitvoering Schommelbanken), Frederique 

van Domburg (theatermaker), Danielle Bouwmeester (ontwerper van 

muzische interactie), Bart Groenewegen (social designer).
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Udema’s Molen
Locatie Udema’s Molen | zaterdag & zondag 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 

onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers.

Ukelelelust
De Stip | zaterdag & zondag om 14.00, 16.00 en 18.30

Ukelelust speelt met veel plezier liedjes uit de oude 

doos waar je blij van wordt. Of melancholisch. Of 

allebei. Van Bella Ciao tot The Whiskey Makes You 

Sweeter, dit kleurrijke ukeleleorkest nodigt je uit om 

op De Stip mee te zingen, te wiegen en te hummen.

Ukelelelust bestaat uit 10 mannen en vrouwen uit 

Enschede. Ze treden alleen maar op, op plekken waar 

ze het écht leuk vinden en genieten dan met volle 

teugen. 

Wolvenyoga - Yoganouk
Schapenveld | zaterdag 9.15-10.00 | zondag 9.15-10.00

Ook zo stijf geworden na een nacht op een matje slapen? Geen nood! Je 

kunt je ochtend lekker rustig beginnen met een fijn lesje wolvenyoga. De 

Hatha yogales bestaat uit het warm maken van de gewrichten, verschillende 

soepelmakende houdingen en eindigt met een korte ademhalingsoefening 

en liggende ontspanning zodat je relaxed je dag kunt beginnen!
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Wijsheid op Wielen
Nabij Mijmerdijk | vrijdag, zaterdag en zondag

Herken je dat, dat je opeens anders tegen de dingen 

aankijkt? Dat iemand precies de juiste vraag stelt? Of 

dat je ergens waar je heel zeker over was, opeens gaat 

betwijfelen? Durf jij tijdens Festival Hongerige Wolf zélf 

te filosoferen?

Margit van Bedrijf de Wijsheid zit in een knusse caravan 

en vangt je op voor een mini filosofisch gesprek, 

waarbij ze jou en je gedachtes eens stevig aan de tand 

voelt. Kom binnen met een kwestie die jou momenteel 

bezighoudt en loop weg met een vraag!

Zwemmen
Locatie van Sluis tot Gemaal, doorlopend 

Hongerige Wolf staat ook garant voor plonsplezier! Bij de Sluis bij de 

camping kun je heerlijk zwemmen, maar let op: niet springen van de Sluis! 
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De Billenbijter
Roos Dansverhalen
Kinderveld | zaterdag 11.00-12.00 & 13.30-14.30 | zondag 
11.30-12.30 & 14.00-15.00

De Billenbijter is een krokodil die iedereen 

laat schrikken met zijn grote bek en 

scherpe tanden! Vindt hij het nou echt 

zo leuk om iedereen bang te maken?  En 

is hij wel zo’n gevaarlijk beest? Of is hij 

misschien zelf een beetje bang? 

De Billenbijter is een Roos Dansverhaal over stoer doen, schrikken en 

bang zijn met vilten handpoppen, een stokpopje en hele kleine (dieren)

popjes. Kom lekker luisteren en bewegen met de Billenbijter.

De Hebberige Hoedemakers 
Liselot Pluister en Door Heijne
Kinderveld | zaterdag 13.00-15.30

De Hebberige Hoedenmakers strijken 

neer in Hongerige Wolf met hun 

collectie hoeden en veranderen deze 

samen met jou in totems, paradijzen en 

natuurkunstwerken! Onderweg met de 

Hebberige Hoedenmakers vind je van alles 

voor op je hoed: takken, stenen, schelpen, 

bladeren, mos, dennenappels en misschien 

vind je nog meer dingen die helemaal op 

jouw zelfgemaakte hoed thuishoren. Het is 

een inloopworkshop, dus je kunt gewoon 

langs komen wanneer je wil!

89



De heks Knudde-met-een-rietje
Uitgeverij Voelsprietje en Theo Zwinderman
Theetuin Har & Mar | zaterdag 11.00-13.00 & 14.00-16.00 | 
zondag 12.00-14.00

Alle heksen kunnen toveren, maar de heks uit dit 

sprookje bakt er niks van. Maar één ding kan ze als de 

beste. Kom luisteren naar het sprookje van de Heks 

Knudde-met-een-rietje en ontdek wat ze kan.

Denk jij beter te kunnen toveren dan de heks Knudde-

met-een-rietje? Na de vertelling ontwerp je je eigen 

toverstaf en bedenk je je eigen spreuk. Bedenk maar 

vast wat jij zou willen toveren!

De vertelling start op de aangegeven tijden met 

aansluitend een inloopworkshop. Het is ook mogelijk 

alleen de vertelling à 30 minuten bij te wonen.

Family Circus Yoga
Kinderveld | zondag 13.30-16.00

Family Circus Yoga neemt families mee door de 

wonderlijke wereld van het circus; een plek waar 

iedereen gezien wordt en trots mag zijn op (eigen)

aardigheden. Met aandacht verkennen we grenzen 

en oefenen we circusyoga poses. Naast dat het 

verbinden en het zelfvertrouwen groeit, ziet het er 

ook nog eens spectaculair uit! Na de workshop heb 

je flink wat materiaal om verder te oefenen waarmee 

je thuis, in het park of op een verjaardag absoluut de 

show zult stelen.
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Fantasiedier 
Friedolien
Kinderveld | zaterdag 10.00-13.00

Beervogel… olifezel… vliegleeuw… muizenvis… Ken jij 

deze dieren al? Heb je ze wel eens gezien? Op Festival 

Hongerige Wolf loop je ze zomaar tegen het lijf! Kun jij 

ze vangen op papier? 

Met Friedolien maak je de mooiste, gekste, 

spannendste dieren uit het fantasiedierenrijk. Ga aan 

de slag met verf, potloden, veertjes, takjes, bloemetjes, 

schelpjes, rijst en meer en ontdek hoe deze gekke 

dieren eruit zien!

Festival du Karton 
Kim Keizer
Kinderveld | zondag 10.00-15.00

Festival du Karton is een mini-festival binnen Festival 

Hongerige Wolf. Het heeft zo’n vierkante meter aan 

grond en ziet er nog behoorlijk stilletjes uit. De tenten 

staan er (nog) niet en de festivalgangers hebben 

(nog) niks te doen! Samen met Kim bouw je je eigen 

verzonnen festival van karton. 

Hoe zou jouw festival eruit zien? En wat is er allemaal te beleven? Wat 

voor eten en drinken wordt er geserveerd? Op welke manier kun je het 

terrein over? Waar zou je willen slapen? Jij bent de baas en alles kan. 

Ontwerp de mooiste tenten voor je bands, verzin de beste spellen, 

workshops en activiteiten voor je festivalgangers en dwaal door je eigen 

te gekke festival! 
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Gedachtengarderobe 
Evita Lamnes
Kinderveld | vrijdag 16.00-18.30 | zaterdag 10.00-17.00 | 
zondag 10.00-15.30

Gedachten zijn maar rare dingen. Je hebt er zoveel 

van, maar sommige heb je nu helemaal niet nodig! De 

Gedachtengarderobe is een plek waar alle bezoekers, 

jong en oud, gedachten achter mogen laten. Vergeet 

niet om ze bij het weggaan weer op te halen, want 

wie weet zijn ze wel veranderd toen jij er even niet 

was.. Gedachtengarderobe is een workshop met 

tentoonstelling! 

Hongerige Welpen 
knutselontbijt bij Stans
Hongerige Wolf 1 | zaterdag en zondag om 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. Na het ontbijt kun je knutselen in 

Stans’ speciaal gemaakte mini-atelier. 
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Houtbewerking de Hongerige Wolven 

Sara Kim Stoelwinder & Rutger Peereboom
Kinderveld | zaterdag 11.00-16.00

Wat is Festival Hongerige Wolf zonder echte wolven? 

In deze workshop roepen we de wolven tot leven. 

In Hongerige Wolf kom je ze in alle vormen en 

maten tegen. Hoe ziet jouw grote wolf eruit? Is 

hij angstaanjagend en boos? Heeft hij scherpe 

hoektanden en gromt hij een beetje? Of kijkt hij lief 

naar alle kinderen op het festival? Misschien kun je wel 

met jouw wolf knuffelen of doet hij een dansje met 

je. Bouw mee met het grote Wolvenkunstwerk op het 

Kinderveld!

Kampvuur
De Vuurmeesters
Kinderveld | vrijdag 19.00-20.00 | zaterdag 18.30-20.00

Op vrijdag- en zaterdagavond kun je rond het 

kampvuur zitten. Onze vuurmannen zorgen dat het 

vuurtje goed wordt opgestookt en dat het knus en 

warm wordt op het Kinderveld. En wat knettert, kraakt 

en ruikt dat lekker! 

Samen roosteren we marshmallows en peuzelen 

we deze lekker op. Je mag in je pyjamaatje komen. 

Op vrijdag is er tegelijk en aansluitend welpendisco 

en op zaterdag kun je meedoen met Scouting de 

Hongerige Welpen! Meer informatie verderop in het 

programmaboekje.
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Klankkleuren
Klankkleur
Hongerige Wolf 1 | vrijdag 17.00-18.00 | zaterdag 12.30-13.30 & 
15.00-16.00 | zondag 12.00-13.00 & 14.00-15.00

Liedjes over kamelen, padden, gekleurde ballen, sterren, 

de zon en nog veel meer leuks. Kijk, luister, kleur mee en 

geniet met Klankkleur! 

Klankkleur speelt zelfgeschreven, akoestische liedjes voor 

kinderen, maar die ook erg leuk voor volwassenen zijn om 

te luisteren. Geïnspireerd door de muziek kun je op grote 

kartonnen vellen tekenen wat er in je opkomt!

Klauterstout
Rake Klappen
De Stip | zaterdag 13:00-13:30 & 17:15-17:45 | 
zondag 10.00-10.30 & 13:00-13:30 & 17:15-17:45

Klauterstout is een theatervoorstelling over twee sullige 

bouwvakkers die een bouwproject af moeten maken. Al 

snel zijn de bouwvakkers afgeleid en verzinnen ze dat de 

vloer van lava is! Nu moeten ze met veel stunt en vliegwerk, 

creativiteit en fantasie, hun opdracht af maken zonder de 

vloer aan te raken èn zonder betrapt te worden door de 

strenge bouwopzichter. 

De voorstelling begint als een humoristische acrobatische voorstelling, maar 

wordt daarna een mee-doe-avontuur waarbij de kinderen zelf het podium 

opkomen en de acteurs veranderen in levende klimpalen of loopbruggen. 

De voorstelling eindigt met een spectaculaire finale in onze eigen “Jonas-

machine”. 

Let op: op zaterdagavond spelen de mannen van Rake 

Klappen de ‘Vettige Versie’ van deze voorstelling. Dat wil 

zeggen voor 18 + en absoluut niet bedoeld voor kinderen!
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Kliederklei schilderij 
Jeanette Janssen
Kinderveld | vrijdag 16.00-18.00 | zaterdag 11.00-13.30 & 
14.00-16.00 | zondag 11.30-13.00 & 15.00-17.00

Kliederen met natte klei

Op een schildersdoek

Met je handen het doek met klei insmeren

En dan met takjes of stokjes lijnen uitkrassen

Doen, ontdekken… niet goed… alles eraf en opnieuw kliederen

Net zo lang tot dat jij tevreden bent 

De wind en de zon doen de rest, 

die drogen alles op en klaar is je schilderij

Speciaal voor kliederkunstenaars!
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Luchtschilderen
De Wouden van Mer 
Kinderveld | zaterdag 10.00-12.30

De wolf huilt! Hoor je..? Hij is op zoek naar jonge 

dieren want hij heeft honger, oh zo’n honger! Dit 

weekend gaan wij samen aan de slag om een groot 

bos te maken met prooidieren voor de wolf! Weef 

met ons mee aan het bos of pak de pencelen en 

het borduurgaren om de kleine dieren te maken! De 

baldadige muis, de slinkse kip, de yogi haas, de blauwe 

geiten. Je mag je eigen (gevonden) stok meenemen, 

dit is onderdeel van het hele grote kunstwerk dat we 

samen gaan maken!

Milieu is een containerbegrip
Mare & Marja Kiers
Waddendijk | zaterdag & zondag 13.00-17.00

‘Milieu is een containerbegrip’ is een beeldend-

filosofische activiteit die begint met een 

denkwandeling en eindigt met het drukken van 

pamfletten! Kijk voor meer informatie onder het 

‘Jongerenprogramma’. Geschikt voor kinderen, 

jongeren en volwassenen!
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Paper Craft 
Indigo Craft Room
Kinderveld | zaterdag 11.00-14.00

De zomer op papier! Indigo Craft Room heeft de 

mooiste kleuren voor je uitgezocht en ze zoeken nog 

een plek op het papier. Help jij mee met het maken van 

de kleurrijkste papierkunstwerken? Maak een draaiende 

paper spinner, een kleurrijke regenboogposter of een 

mooie slinger!

Scouting de Hongerige Welpen 
Kim Keizer & Geertje Damstra
Kinderveld | zaterdag 18.30-20.00

Tijdens het knapperende kampvuur, gaat Scouting de Hongerige Welpen 

los. De eerste uitdaging die Scouting de Hongerige Welpen voor je in petto 

heeft… het bakken van de allerbeste broodjes die je ooit hebt geproefd!

Een kampvuur kan nou eenmaal niet zonder lekkers. Na het oppeuzelen 

van je broodjes, heeft Scouting de Hongerige Welpen nog meer 

uitdagingen voor jou op het menu. Durf jij ze aan?

Kun jij wel wat tips en trucs gebruiken om te overleven in het Festival 

Hongerige Wolf kamp? Kom zaterdagavond naar Scouting de Hongerige 

Welpen!
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Welpenpaspoort
Sara Kim Stoelwinder
Kinderveld | Vrijdag 16.00-18.00

Je bent het Festival Hongerige Wolf dorp 

binnengekomen. Om officieel festivalbewoner te 

worden, heb je natuurlijk een paspoort nodig. Voor 

je het Festival Hongerige Wolf avontuur aangaat, 

maak je hier je Hongerige Welpenpaspoort met 

echtheidskenmerken en het speciale Hongerige Wolf 

watermerk. Met het paspoort haal je bij elke workshops 

en voorstelling een stempel en breng je je Hongerige 

Welpen avontuur in kaart!

Welpenyoga
Yoganouk
Schapenveld | zaterdag 8.15-9.00 | zondag 8.15-9.00

Op zaterdagochtend en zondagochtend gaan wij op 

wereldreis! Wij gaan samen op zoek naar dieren die 

leven op het land of in het water, in de bergen of juist 

in de woestijn, in de warmte of liever in de kou. 

Samen ontdekken wij hoe ze bewegen, wat voor 

geluiden zij maken en hoe zij uitrusten! En dan komen 

wij er misschien wel achter dat wij eigenlijk niet zoveel 

verschillen van al die interessante dieren! 
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Zwerfafvalknuts
Knutsbus 

Kinderveld | vrijdag 16:00-18:00 | zaterdag 10:00-12:00 | 
zondag 10:00-12:00 & 14:00-16:00

Onder de luifel van Knutsbus maak je de mooiste objecten van (zwerf)

afval. Het materiaal van de objecten ligt gewoon op straat: plastic flesjes, 

doppen, een chocoladepapiertje en wat je allemaal nog meer kunt 

vinden. Gooi dit dus niet zomaar weg, maar ontdek wat je hier allemaal 

nog van kan maken! Zorg jij er samen met Knutsbus voor dat Festival 

Hongerige Wolf straks niet bezaaid is met (zwerf)afval, maar met de 

mooiste bloemen en insecten van plastic?
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Gedachtengarderobe 
Evita Lamnes
Kinderveld | vrijdag 16.00-18.30 | zaterdag 10.00-17.00 | 
zondag 10.00-15.30

Gedachten zijn maar rare dingen. Je hebt er zoveel 

van, maar sommige heb je nu helemaal niet nodig! De 

Gedachtengarderobe is een plek waar alle bezoekers, 

jong en oud, gedachten achter mogen laten. Vergeet 

niet om ze bij het weggaan weer op te halen, want 

wie weet zijn ze wel veranderd toen jij er even niet 

was.. Gedachtengarderobe is een workshop met 

tentoonstelling!

Knutsbus
Trash it!
Kinderveld | zaterdag 14.00-16.00

We produceren heel erg veel afval en ook op Festival 

Hongerige Wolf ontkomen we er niet aan dat (zwerf)

afval het festivalterrein betreedt. Milieubewustzijn is 

een hot thema. Knutsbus laat je nadenken over wat 

(zwerf)afval is, wat we er nu mee doen - gewoon 

weggooien -  en opent mogelijkheden te ontdekken 

hoe je dit (zwerf)afval weer waardevol kunt maken. 

Dit nadenken doe je niet alleen met je hoofd, maar 

vooral met je handen. Met Knutsbus maak je nieuwe 

objecten van (zwerf)afval. Draag zelf je plastic flesje bij 

en filosofeer, creëer en verwerk je afval tot een nieuw, 

waardevol object. 
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Luchtschilderij
Wouden van Mer
Kinderveld | zaterdag 14.00-16.00

Op Festival Hongerige Wolf mag een gezamenlijk kunstwerk 

niet ontbreken. De Wouden van Mer brengt een groot 

schilderij aan in de lucht. Hoe? Door te weven, te borduren, 

en grote lappen te bewerken. Je werkt tot wel 2 à 3 meter in 

de lucht. Niet zomaar in het wilde weg, maar in combinatie 

met het landschap maak je met anderen het grootste 

schilderij ooit op het festival vertoond!

Milieu is een containerbegrip
Mare & Marja Kiers
Waddendijk | zaterdag & zondag 13.00-17.00

Milieu is een containerbegrip stelt je de vraag: Wat is 

de invloed van onze levensstijl op onze wereld? De 

containerramp van 1 op 2 januari van dit jaar is aanleiding 

voor een stevige reflectie. De inhoud van 342 containers 

komt terecht in de zee en op de Waddeneilanden. Het 

werelderfgoed is blijvend aangetast en vervuild. 

Tijdens deze beeldend-filosofische activiteit beginnen we met een 

denkwandeling en eindigen we met het drukken van pamfletten. We 

stellen vragen en proberen antwoorden te bedenken: Hoe groot was 

dat schip eigenlijk? Wat vervoerde het, en waarom? Kunnen wij zelf een 

positieve bijdrage leveren? Wil je dat? Doe je dat! Geschikt voor kinderen, 

jongeren en volwassenen!
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Nu!?
De Amsterdamse Theaterschool
Foto Buiter tuin | vrijdag 15.30 & 19.30, zaterdag 15.00 & 18.30
Duur: 30 minuten

Actie voeren! Of gewoon lekker voor je tentje zitten? 

De wereld gaat kapot. Het moet anders! Twaalf 

studenten van de vooropleiding van de Amsterdamse 

Jeugdtheaterschool zijn activistisch. Idealistisch. 

Zij hebben iets te vertellen over de wereld, ze gaan 

de straat op om protesteren voor hun toekomst.  

Maar wat blijft er over van hun engagement als ze 

hun vetrouwende stad verruilen voor een weekend 

Hongerige Wolf? Weg van de massa, weg van 

de drukte, weg van hun vrienden, weg van de 

meningen?

Talentententoonstelling
Kruisbestuiving
Foto Buiter schuur | zaterdag 12.45-13.30 & 14.15-15.00 | 
zondag 12.15-13.00 & 14.15-15.00

Speciaal voor jullie overgevlogen naar het Groninger 

Hogeland: de sterren van de hemel acterende, filosofisch 

rappende, hyperintelligente, sportmaniakale, buitengewoon 

lenige, meest acrobatische, slangachtige, wetenschappelijk 

onderbouwde, keukenprinsessige, hipperdiehippe, post-

modernistische, gat in het dak dansende, kunst creërende, 

nachtegaalstemmige multitalenten. Komt dat zien! Want met 

deze ingrediënten kan deze voorstelling niet meer mislukken.. 

toch? Deze voorstelling is geschikt vanaf 9 jaar.
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Woodwolf
Thijs Koster
Kinderveld | Zaterdag 11.00-16.00

Kunstenaar Thijs Koster heeft voor het festival een enorme hongerige 

wolf van pallethout gemaakt! Heb je ‘m al gespot? Een wolf kan natuurlijk 

niet zonder eten en eet het liefst een vers kippetje of ander lekker dier. 

Tijdens deze workshop ga je met Thijs aan de slag met pallethout om 

voor de wolf wat dierenvoedsel te maken. Verschillende sloop-, zaag- en 

boortechnieken komen aan bod. Schuif aan en klus mee! Voor jongeren 

vanaf 12 jaar.
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Praktische informatie 
Vervoer & Parkeren

Trein
Kom je met het openbaar vervoer? Geen probleem! Wij halen je op van 

station Bad Nieuweschans. Het festival pendelbusje vertrekt elke twee 

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

De kosten zijn € 3,-, een kaartje koop je in de bus. De tijden van de 

festivalpendelbus staan verderop. 

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

terrein te kunnen verplaatsen. Lampjes mee want de nachten in de 

Groningse polders zijn donker. Er is ook een beperkt aantal fietsen te 

huur op het festival. Deze dien je wel van tevoren via de website te 

reserveren en af te rekenen. Je kunt alleen een fiets huren voor het hele 

weekend!

Auto 
Hongerige wolf is makkelijk te bereiken met de auto. Stel je 

navigatiesysteem in op Ganzedijk 40, Finsterwolde en volg vanaf daar de 

borden. Parkeren is gratis, maar mag alleen op de aangeven plekken en is 

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

in dit boekje. 
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Parkeren
Lang parkeren bij de camping is niet mogelijk. Laden/lossen nabij de 

campings kan, maar houd rekening met circa 15 km omrijden. Vanaf 

de parkeerplekken voor lang parkeren, kun je gratis gebruik maken van 

de festival pendelbusje, die daar elke 2 uur langsrijdt (van en naar het 

treinstation). De tijden staan verderop in het programmaboek. 

Camper / Busje / Caravan
Ook een goede optie. Parkeer je mobiele woning op de festivalcamping, 

rol de voortent uit en laat het feest beginnen! Er is alleen geen 

elektriciteit. 

Op het festival 
Tijdens het festival is het dorp afgesloten voor verkeer. Alle locaties zijn 

op loopafstand, maximaal 30 minuten lopen. Geen zin om te lopen? Op 

het festivalterrein pendelen het hele weekend een (oldtimer) trekker en 

een golfkar van de camping naar de kassa. 
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HALTE KOSTEN TIJD

Bad Nieuweschans 
(vertrek)

€  3,00  10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 22:55

Stans gratis  11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:10

Campings* gratis  11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15

Stans gratis 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20

Lang parkeren 
(aankomst)

gratis  11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25 23:25

Lang parkeren 
(vertrek)

gratis 09:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50  

Stans gratis 09:55 11:55 13:55 15:55 18:55 20:55 22:55

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

Bad Nieuweschans 
(aankomst)

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

Campings* = niet op vrijdag

Bad Nieuweschans 
(aankomst)

= niet op maandag

*) Beide campings, de familie en de festival camping, liggen 

op dezelfde weg. Hierdoor zal de bus op de aangegeven 

tijd bij de grote festival camping zijn en ervoor en erna 

langs de kleinere familiecamping rijden.

Tijden pendelbusje

Op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag rijdt een pendelbusje (9 pers.) 

van en naar station Bad Nieuweschans. De trein komt aan rond kwart 

vóór aan en de bus vertrekt om vijf vóór, zodat er genoeg tijd is om spul-

len in de bus te zetten. Vervolgens rijdt de bus naar het festival en rijdt 

onderweg ook langs de campings en de langparkeerplaats.

 

Het duurt 2 uur om een rondje te voltooien en het rondje bedraagt 

ongeveer 25 km. De kosten bedragen €3,00 per persoon, per enkele 

busreis van en naar Bad Nieuweschans. De overige ritten (van/naar lang 

parkeren) zijn op kosten van het festival en dus gratis.
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Merchandise & info
Op het Schapenveld vind je een stand van Festival Hongerige 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. Ook de presentatoren houden je van de wijzigingen op de 

hoogte!

Roedel
Word donateur van Festival Hongerige Wolf! Voor slechts €25,- koop 

je jezelf in de Roedel voor een jaar. Je krijgt een gratis T-shirt en je kan 

zeggen dat je bij de wolvenroedel hoort. Wie wil dat nou niet? Dan hoor 

je er echt bij, woehoe! Je koopt je lidmaatschap via de kaartverkoop site 

of bij onze marktkraam op het festival. Bedankt!

Business Roedel
Ook voor de bedrijven is er een roedel, de business roedel! Sluit je aan 

als welp, wolf of akela en zorg samen met je roedelgenoten voor een 

vaste jaarlijkse financiële basis voor het festival! Behorend tot onze 

business roedel krijg je naast een aantal mooie promotiemogelijkheden 

een bijzonder Hongerig festivalprogramma op maat. Meer weten? Neem 

contact met ons op!

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

ook verspreid door het dorp bij de bewoners thuis. Heb je bijvoorbeeld 

wel eens een echte Groningse aaierbal geproefd of zelfgemaakte 

paardenbloemenjam? Probeer het eens!
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Verder zijn er 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). Er mogen geen meegebrachte 

etenswaren worden genuttigd op het festivalterrein.

Muntjes & Geld
Je kunt op het festival alleen betalen met muntjes, behalve bij de 

marktkraampjes. Een muntje kost € 2,50. De muntjes zijn verkrijgbaar op het 

Schapenveld, op de camping, bij de kassa’s en ’s avonds in de Danssilo. We 

hebben het liefst dat je afrekent met PIN. Daarbij is het handig om te weten 

dat er bij de camping en in de Danssilo niet met contant geld betaald kan 

worden. 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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Belangrijke 
informatie
- De EHBO-post staat op het 

Schapenveld, daarnaast is er een 

mobiel team. 

- Doktersdienst 

Gezondheidscentrum Reiderland 

0900- 9229

-  Het beveiligingsbedrijf BVE-

dienstverlening is aanwezig. 

- Bij vragen en problemen kun je 

altijd één van onze vrijwilligers of 

de medewerkers van de EHBO 

of beveiliging aanspreken. EHBO 

en beveiliging staan op het 

Schapenveld.

- Vrijwilligers zijn herkenbaar aan 

de festival T-Shirts met CREW op 

de rug. 

- Geef gevonden voorwerpen af 

bij de kassa’s of bij de bar en haal 

ze op bij de muntenkassa op het 

Schapenveld.

- Er is slecht bereik met mobiele 

telefoons. Bij Theetuin nummer 15 

kun je wifi gebruiken!

- Het festival is buiten. Neem 

warme kleren, stevige schoenen, 

regenkleding, zonnebrandcrème 

en muggenspray mee!

- Festival Hongerige Wolf is niet 

aansprakelijk voor schade of 

diefstal van eigendommen

Kamperen & sanitair
- Op de festivalcamping zijn auto’s 

verboden maar campers niet. Aan 

de ene kant staan de families dicht 

bij de douches. De andere kant is 

dichter bij de Danssilo.

- De toiletten staan aangegeven 

op de festivalplattegrond. Laat 

de toiletten netjes achter voor de 

volgende gebruiker.

- De festivalcamping staat 

aangegeven op de plattegrond. 

Houd je aan de aanwijzingen van 

de campingbeheerders en laat 

geen afval liggen.

- Op de camping zijn enkele 

warme douches beschikbaar. 

Houd rekening met drukte omdat 

er geen riolering is, moeten we 

water afvoeren met trekkers. Soms 

moet je daarom even wachten. 

Regels
- Het festival vindt plaats in 

een dorp, in mensen hun 

leefomgeving, bij mensen thuis 

of in de tuin. Houd hier rekening 

mee.

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

voorzichtig. 

- 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 de natuur en de 

omgeving. Het betreden van 

akkers met gewassen is altijd 

VERBODEN.

- De delen van het dorp die zijn 

afgezet met hekken en/of rood-

wit lint mag je niet betreden.  

- 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.

- Het maken van open vuur is niet 

toegestaan.

- Wildkamperen is niet toegestaan. 

- Na middernacht moet het 

doodstil zijn in de dorpen 

Hongerige Wolf en Ganzedijk. 

Lawaai maken mag in de Danssilo.

- Zet eventuele fietsen niet 

midden op het looppad of de weg 

of tegen hekken aan.

- Auto’s zijn niet toegestaan op 

het festivalterrein. Parkeer deze 

buiten het terrein op aanwijzing 

van een verkeersregelaar

- Auto’s die toch op het terrein 

rijden, zijn van bewoners of 

hulpdiensten en hebben een 

ontheffing. Zorg dat deze auto’s 

doorgang krijgen.

- Let op de bewegwijzering en 

borden, alle routes zijn duidelijk 

aangegeven.

- Zet je telefoon uit tijdens 

voorstellingen. 

- Houd je polsbandje zichtbaar om 

je arm, deze wordt gecontroleerd.

- Het maken van foto-, geluids- 

of video-opnamen zonder 

toestemming van de artiesten 

of de festivalorganisatie is niet 

toegestaan.

- Tijdens het festival zullen foto’s 

gemaakt worden ten behoeve van 

promotie doeleinden. Een ieder 

die ons evenement bezoekt, gaat 

hiermee akkoord.

- Bezoekers dienen in het belang 

van de veiligheid te allen tijden 

aanwijzingen van medewerkers op 

te volgen.

- Alcohol wordt niet verstrekt aan 

personen onder de 18 jaar. 

- Festival Hongerige Wolf is een 

drugsvrij festival.
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Colofon 

Oprichter Ruth Weites

Bestuur Stichting Hongerige Wolf: Monique Dijkman, Femke Starrenburg, 

Johan Niebuur en Thea Gielleit 

Artistiek leider Anna van Houwelingen

Zakelijk leider Jildou Tjoelker

Hoofd productie Jort Schuringa 

Technisch producent Thijs ten Berge 

Beveiliging en EHBO BVE-Dienstverlening 

Pers & Communicatie Joelie Stork

Hoofd Artist Handling Floor Fiers

Crew Handling Marinthe de Hek en Alianne Bakker

Transport Henk Kuizenga, Thomas, Ben aanhangwagens & crew

Hoofd Horeca Wesley Kruijf 

Pachters Roland Lier 

Koffie Peter van der Wal 

Kaartverkoop Martijn Tiggelaar en Myriam Johaï

Watermanagement Tjerk Poppinga

Campingbaas Joren van de Ploeg

Boekhouder Saskia Bothof

Grafisch ontwerp Jan-Daan Westhof, Pr8stijl

Vormgeving & video Casper Boon, De Filmbroeders

Programmeurs

Muziek Sjoerd Nijland

Theater & Dans Joelie Stork, Moreen Beentjes 

Beeldende Kunst Louwe Noordhoff

Film Hesterliena Wolthuis, Anneroos Stamhuis

Literatuur Hugo de Haas van Dorsser

Kinderprogramma Sara Kim Stoelwinder
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Met dank aan
De bewoners waar we elk jaar weer op bezoek mogen komen! Zonder 

jullie zou dit festival er niet kunnen zijn. 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 negende editie er niet geweest, vrijwilligers 

bedankt!

Het bestuur Monique, Johan, Thea en Femke. Fijn dat jullie dit jaar op 

de achtergrond meekeken en meedachten! Thea, speciale dank voor 

je wervende acties, op de fiets met flyers langs B&B’s en natuurlijk het 

leegruimen en herplaatsen van acht jaar bewaarde festivalschatten 

samen met Johan. Fijn hoor, bestuurders in het dorp! Ruth, het is en blijft 

jouw festival, inmiddels geen bestuurslid, maar nog wel onze adviseur. Je 

komt altijd weer met mooie ideeën en denkt mee, dank! 

Tja Jort, als we je nou heeeeel erg bedanken, blijf je dan toch? Al die 

jaren als übervrijwilliger de totale productie van het festival even naast al 

je andere activiteiten. Nu is het tijd om de andere dingen meer aandacht 

te geven, maar stiekem hopen we dat je er volgend jaar toch weer (even) 

bij bent met goede tips, praktische oplossingen en meer. 

Thijs, welkom in ons team, het eerste jaar bij ons als technisch producent 

en gelijk al her en der wat productionele klussen overgenomen, dank! 

Joelie, jij hebt de communicatie echt naar een hoger level getrokken. 

Tijdens dit schrijven staat de teller al op ruim 70 Facebookberichtjes, elke 

keer weer origineel en echt Joelie-style, thank you! 
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Floor, jij was er ineens en vanuit de US, leidde heel zelfstandig de artist 

handling in goede banen, fijn dat je erbij bent! Alianne en Marinthe, 

het gouden duo voor de vrijwilligerscoördinatie, fijn hoe jullie dit 

hebben georganiseerd. Sara Kim dankzij jou is er voor het eerst ook een 

jongerenprogramma, een mooie start om verder uit te bouwen! Casper 

wat heb je een mooie nieuwe website voor het festival gemaakt! Wesley, 

welkom in ons team. Jouw horecakennis haalde bij ons een boel werk 

(en stress) weg. 

Extra dank voor onze supervrijwilligers die vanaf het begin van de week 

er zijn om te doen wat er ook maar nodig is, rijden, koken, bouwen, 

sjouwen.. mede dankzij jullie staat en draait nu alles!

Tot volgend jaar!

Jildou & Anna
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Sponsoren 2019

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

E: info@bouwbedrij�ansen.com • T: 0597 - 55 29 43

Dorpsbelangen Ganzedijk 
& Hongerige Wolf
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