
Folly Art Norg 2019 
 
Een folly is een bouwwerk zonder functie,in het Engels 
betekend folly dwaasheid. 
 
In 2018 vond met groot succes in Norg voor de eerste keer 
Folly Art Norg plaats. Dertien ontwerpers plaatsten in een 
route van 15 km hun folly. Gedurende de maand augustus 
bezochten ruim 1500 bezoekers de zeer gevarieerde folly’s 
en genoten van de prachtige omgeving. (Zie voor een foto 
impressie www.amonet.nl) 
 
Folly Art Norg is een cross-over tussen design, architectuur, 
bouwkunst, landschap art, scenografie en vakmanschap. De 
organisatie wil ontwerpers de kans geven een folly te 
realiseren en bezoekers de gelegenheid geven deze folly’s 
te bekijken in de natuurlijke omgeving van het toeristische 
esdorpenlandschap van Norg, Drenthe. 
 
In 2019 vindt Folly Art Norg voor de tweede keer plaats. De 
start is op zondag 4 augustus, daarna blijven de folly’s vier 
weken staan. Stichting Amonet daagt ontwerpers / 
bouwers uit om deel te nemen aan dit unieke evenement 
door hun folly ontwerp in te sturen en kans te maken op de 
hoofdprijs van €5.000. Tien folly’s zullen in 2019 worden 
geselecteerd en gerealiseerd. 

 

Wil je mee doen met Folly Art Norg 2019? 
Je hebt een budget van €500 voor materiaal en er zijn een 
aantal randvoorwaarden waar de folly  aan moet voldoen. 
Om precies te weten hoe het allemaal in elkaar zit; kijk dan 
op de website en/of vraag het “wedstrijdpakket FAN19” 
aan met alle informatie via follyartnorg@gmail.com. 
Inzending van het ontwerp kan tot 1 maart 2019. De 
selectie van de definitieve deelnemers is op 21 maart. 
 
Iedereen mag meedoen.  
Tijdens Folly Art Norg 2018 deed een diverse groep-
ontwerpers mee; kunstenaars, bouwkundigen, architecten, 
meubelmakers en ontwerpers. Maar ook een mond-
hygiëniste met haar familie bouwde een prachtige folly. 
Dus: schroom niet en maak een plan! 
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Norg, hét follydorp  
van Nederland 
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