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Na drie jaar is het eindelijk weer zo ver: Een 
bruisend Festival Worteldagen. Verspreid over 
het dorp Norg zijn er prachtige schouwspelen 
te zien tijdens het pinksterweekend. 
Studenten van verschillende kunstacademies 
uit Nederland hebben korte performances 
ontwikkeld op diverse locaties in het pittoreske 
dorp en laten dit maar al te graag zien aan 
publiek.

Je wandelt of fietst met een gids een route 
van een uur waarin drie tot vier performances 
worden gepresenteerd. Je kunt kiezen uit 
meerdere routes en zo er je dag of weekend 
mee vullen. Laat je onderdompelen door 
de verschillende onderwerpen, dialogen of 
rariteiten die de studenten op hun locatie 
presenteren.

Wees welkom op het festivalterrein bij Kunsterf 
Norg, tevens het start- en eindpunt van iedere 
route, waar je tussen de voorstellingen door 
kunt neerstrijken op het terras. 

Worteldagen wordt op bijzondere wijze 
officieel geopend op de vrijdagavond door 
leerlingen van de lokale basisschool OBS de 
Hekakker, die hard hebben gewerkt aan een 
openingsact en een gezamenlijk kunstwerk 
dat in het teken staat van het thema 
“Tijdloos”. Na deze act zullen de voorstellingen 
tegelijkertijd in première gaan en sluiten we 
de avond af met live muziek.

Kindervoorstelling
Dit jaar is er voor kinderen tussen de 7 & 12 
jaar een poppenspel dat gaat over de familie 
Cabalzi. Een avontuurlijkevoorstelling over een 
nieuw leven opbouwen, veerkrachtig zijn en 
hopen op een betere toekomst. Voor tickets en 
informatieverwijzen we je naar de website.

KAARTVERKOOP
Reserveren wordt sterk aanbevolen, dit kan 
vanaf 25 mei. De kassa is tijdens het festival 
open vanaf 12.00 uur.

Prijzen
€ 6,00 volwassenen
€ 3,50 kinderen tot 12 jaar

Adres
Kunsterf Norg, 
Brinkstraat 1, 
9331 JE 
Norg

Ruime gratis parkeerplaats achter 
het Kunsterf aanwezig, aan de Hofstraat

Voor updates en meer informatie zie 
worteldagen.nl, Facebook pagina Theaterfestival 
Worteldagen en instagram Worteldagen
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PROGRAMMA

Vrijdag 3 juni
14.00 uur - 15.00 uur try-outs
19.45 uur openingsvoorstelling OBS de Hekakker
20.00 uur opening door Renske Bult
20.15 uur première en start van alle voorstellingen
21.30 uur live muziek

Zaterdag 4 & zondag 5 juni
13.00 uur - 17.00 uur
19.00 uur - 21.00 uur
Elke 10 - 15 minuten gaat er een route van start

Maandag 6 juni
13.00 uur - 17.00 uur
Elke 10 - 15 minuten gaat er een route van start

DEELNEMENDE SCHOLEN
Groningen: Hanzehogeschool Academie Minerva, 
Time Based Design
Leeuwarden: Hanzehogeschool Academie Minerva, 
Academie voor Popcultuur
Utrecht: HKU, Interactive Performance Design
Utrecht: HKU, Theatervormgeving

Mede mogelijk gemaakt door
Provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, stichting 
Kunsterf Norg, OBS de Hekakker, locatiehouders, 
bovenstaande opleidingen, vrijwilligers, team Worteldagen 
en bestuur stichting Amonet.
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