KLEINSCHALIG BEELDEND LOCATIETHEATER
FESTIVAL WORTELDAGEN

FESTIVAL WORTELDAGEN
in een notendop

Een uniek vierdaags festival tijdens
het pinksterweekend in het Drentse
esdorp Norg, waarin tweedejaars
studenten van diverse kunstacademies
uit Nederland individueel een
korte performance ontwikkelen en
presenteren aan publiek. Vier dagen
lang dient het dorp als podium voor
beeldend locatietheater.
Locaties als schuurtjes, parken,
scholen, winkelpanden, weilanden,
achtertuinen, camping en het lokale
zwembad, zijn de inspiratiebron
en achtergrond voor maximaal 50
studenten. Individueel ontwikkelen
ze op hun eigen locatie twee weken
voorafgaand aan het festival aan hun
performance.

De locaties zijn verspreid door het
dorp, waardoor er een natuurlijke
wandel- en fietstocht ontstaat om
deze performances te bezoeken. De
organisatie van festival Worteldagen
brengt een viertal performances bij
elkaar, die samen één route vormen.
Afhankelijk van hoeveel studenten
meedoen is er sprake van maximaal
12 routes.
Bezoekers kiezen uit één van de
routes en gaan onder begeleiding
van een gids een route wandelen of
fietsen. Een route start en eindigt op
het festivalterrein en duurt in totaal
een uur. Als bezoeker moet je erg je
best doen om alle routes te kunnen
zien in het pinksterweekend.

VRIJWILLIGEN TIJDENS
WORTELDAGEN
Festival Worteldagen wordt volledig
gevormd door vrijwilligers;
dorpsbewoners, cultuurliefhebbers,
studenten, familie, kennissen en
oud-deelnemers. Zij verzorgen
en ondersteunen de dagelijkse
catering, de productie, het
informatiepunt, de kaartverkoop
of zijn gidsen tijdens het festival.

TICKET- & INFORMATIEBALIE
Online kunnen er kaartjes gekocht
worden, maar minstens 50% van de
bezoekers kopen hun kaartjes aan
de balie met cash of pin. Daarnaast
willen nieuwe bezoekers weten wat
Worteldagen inhoudt en kunnen
mensen muntjes bij deze balie kopen
voor een drankje aan de bar.

ROUTEBEGELEIDER
Worteldagen heeft meerdere routes
die elk ± 1 uur duurt. Elke route heeft
een routebegeleider nodig:
• verzamelt de tickets
• houdt een welkomstpraatje
•wandelt of fietst naar de locaties
met het publiek
• leidt het publiek op de juiste
manier door elke performance (sommige performances hebben specifieke
aanwijzingen of wensen)
• brengt het publiek weer terug naar
het festivalterrein.

HANDYMAN OF -WOMAN
Sjouwen, fietsen repareren, legertenten opzetten of gewoon goed overweg
kunnen met een boormachine: voor
en tijdens het festival zijn er altijd
extra handen nodig. Het weekend
voor de start van het festival wordt
het festivalterrein opgebouwd:
• Verhuizen en sjouwen van de
opslag naar het festivalterrein.
• Het terras met tarp wordt opgezet
• Aankleding van het terrein
• Ticket- en informatiebalie
• Inrichten van de bar

BARBEDIENING
Voor een kleine prijs kunnen bezoekers thee, koffie, fris of een alcoholisch drankje bij de bar bestellen.
Naast de bar staat een overdekt terras
waar mensen kunnen neerstrijken
tussen de routes door met sfeervolle
muziek op de achtergrond.
CATERING
De studenten verblijven ruim twee
weken in Norg. Samen met het team,
de docenten en vrijwilligers worden
deze magen elke avond voorzien
van een warme maaltijd dat wordt
gemaakt in de buitenkeuken op
Erve Bonhagen. Niet alleen
zijn er koks nodig, maar is
er ook altijd hulp nodig bij
het klaarmaken van de
maaltijden.

SCHOONMAAK & CORVEE
Tijdens de festivaldagen gaan de
normale gang van zaken ook gewoon
door. Tafels dekken en afruimen, wc’s
en douches schoonmaken, afwasssen
en de vuilnis wegbrengen. It’s a dirty
job but it has to be done. Samen zorg
je voor een schoon terrein en met
een lekker deuntje op de achtergrond
worden zelfs de minste klusjes leuk.

VERBLIJF
OP ERVE
BONHAGEN
Erve Bonhagen is de woonplaats
van Ina en Rob Reynders. Ina is de
oprichter van Stichting Amonet, dat
festival Worteldagen organiseert,
en Rob is de productieleider van
Worteldagen. Hun jongste dochter
Saskia ondersteunt hen in hun
werkzaamheden. Samen vormen zij
het team van Worteldagen.
Op Erve Bonhagen is een
buitenkeuken gebouwd met
spoelkeuken, ruimte voor 50+ tenten
en meerdere sanitaire voorzieningen.
Op het terrein staan twee legertenten
opgesteld die functioneren als
gezamenlijke eetplek, werkplaats
en/of een plek om neer te strijken.
Daarnaast wordt er iedere avond
in de vuurkuil een kampvuur
aangemaakt voor de gezelligheid.

In de ochtend,
middag en avond
wordt er gezamenlijk
gegeten op Erve Bonhagen.
Door middel van een roulerend
corvee systeem zorgen we voor
elkaar. Het avondeten wordt verzorgd
door koks of Ina zelf.
De sfeer op Erve Bonhagen is altijd
gemoedelijk en biedt een plek waar je
kunt uitrusten, gezelligheid heerst en
is bovenal een creatieve broedplaats.
Tijdens warme dagen is er de
mogelijkheid voor een frisse duik in
het onverwarmde zwembad en voor
natte dagen zijn laarzen aan te raden
vanwege de modderige grond.

JOIN THE TEAM
Wil jij ook deel uit maken van een
super leuk team op het gezelligste
theaterfestival van Drenthe?
Mail saskia@worteldagen.nl en laat
weten wat jou leuk lijkt om te doen.

