


Voor het 12e jaar hebben deelnemende 
studenten, locatiehouders, vrijwilligers, do-
centen en opleidingen, festival Wortelda-
gen weer mogelijk gemaakt.  Dit geeft het 
gevoel om daadwerkelijk ”In de wolken” te 
zijn!  Het festival tijdens het pinksterweekend 
is een belevenis waar je studenten van 
kunstacademies uit heel Nederland ontmoet, 
die enthousiast aan de slag zijn gegaan 
ergens in het dorp Norg, om prachtige, 
ontroerende of gekke voorstellingen te maken 
voor het publiek. Dit unieke festival nodigt 
de bezoeker uit om tijdens een uur, 4 korte 
performances te zien, op bijzondere, soms 
intieme locaties waar je normaal niet komt. 
Er zijn 12  verschillende routes om uit te 
kiezen, die je onder begeleiding van een gids, 
lopend of fietsend kunt bezoeken, waardoor 
je de schoonheid van het dorp, 
de voorstellingen en de unieke sfeer kunt 
proeven van festival Worteldagen. 
De nieuwe locatie, Kunsterf Norg (KeN) 
waar het festival dit jaar gaat plaatsvinden, 
zal zeker een toevoeging zijn aan de “eigen 
sfeer” van het festival. Ben je benieuwd, kom 
tijdens het pinksterweekend van 2 t/m 5 juni 
naar Norg, gemeente Noordenveld, om het 
mee te maken.
OBS de Hekakker zal opnieuw de openingsact 
presenteren, o.l.v. Suzie Roijmans en objecten 
maken voor de aankleding van het festival 
terrein, burgemeester Smid van de gemeente 
Noordenveld zal het festival officieel openen, 
de winnaar van POPgroningen Talent Award 
zal optreden tijdens het festival en er is nog 
veel meer. Blijf op de hoogte via de website 
www.worteldagen.nl en Facebook 
Theaterfestival Worteldagen. Laat je vooral 
verrassen door alles wat dit festival te bieden 
heeft.

Programma

Vrijdag 2 juni 
Try-out voorstellingen
Openingsvoorstelling
door OBS de Hekakker 
Opening door burgemeester Smid
Alle voorstellingen van start
(première) 

Prijs
Volwassenen   € 5,-    per kaartje
kinderen tot 12 jaar   € 3,50 per kaartje 
 
Reserveren 
Reserveren wordt zeer aanbevolen. Vanaf 22 mei, 
via reserveren@worteldagen.nl  of  0616073347. 
De kassa opent een uur voor aanvang. 

Kaartverkoop/ Infopunt/ Festivalhart 
Kunsterf Norg
Brinkstraat 1, 9331 JE, Norg 

14.00 uur
19.30 uur

20.00 uur
20.15 uur

Zaterdag 3 en zondag 4 juni 
Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur  en vanaf 19.00 uur 
tot 21.00 uur, zal er elke 10 minuten voorstelling 
van start gaan. 

Maandag 5 juni 
Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur zal er elke 10 
minuten een voorstelling van start gaan.

Worteldagen 

Deelnemende studenten; 
Groningen: Hanze Hogeschool Academie 
Minerva, Time Based Design,  Utrecht: HKU, 
Hogeschool voor de Kunsten, Leeuwarden: 
Hanze Hogeschool Academie Minerva, 
Academie voor Popcultuur, Zwolle: ArteZ, 
Hogeschool voor de Kunsten. Het festival 
is mede mogelijk gemaakt door gemeente 
Noordenveld, stichting Kunsterf Norg, 
team Worteldagen en stichting Amonet. 
Poster en flyer: Sanne Boekel 
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