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PROGRAMMABOEKJE

IN DE WERELD VAN SNOR

VOORWOORD

WELKOM IN DE
WERELD VAN SNOR
Vorig jaar besloten we hals over kop een Snorfestival te
organiseren. We belden wat rond en binnen drie weken
hadden we het voor elkaar. Het was superspannend of het
allemaal wel goed zou gaan, maar het pakte goed uit.
De zon scheen, de mensen liepen fluitend rond en er waren
vier keer zo veel bezoekers als we hadden verwacht. Daarom doen we het gewoon nog een keer. Nog groter en nog
beter! Dus is er dit jaar niet alleen heel veel te doen, te zien
en te beleven op het eerste veld, we staan ook op het tweede
veld én we hebben het tussenveldje meteen maar ingepikt.
(Als het gaat regenen, pikken we ook de spiegeltent in,
waardoor we bijna hopen dat het gaat regenen).
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We willen iedereen laten zien dat als het je leuk lijkt om te
doen, je het gewoon moet gaan doen. Wij zeggen altijd:
er zit veel poëzie in de opportunistische imperfectie die is
geboren uit de kracht van naïviteit. Persnorfect, noemen
we dat. Vandaar dat we allemaal workshops hebben,
om je aan te moedigen je eigen persnorfecte dingen te
maken en te leren.
Dompel je onder in ons Snorriteitenkabinet aan gekke, mooie,
leuke producten en activiteiten, in onze Snorwereld met een
Franse je-ne-sais-quoi. Zet je snor op, laat je gaan, en geniet!
Dan wordt het net zo persnorfect leuk als vorig jaar.
CLAUDETTE, ANNEMARIEKE, LISA & CLAUDIA

Uitgeverij Snor
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WAT IS VOOR
KINDEREN
(N I E T P E R S E G R AT I S)

WAT IS GRATIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeklancering
Foto als zeehond maken
Bingo
Zweefmolen
Speedportfolio
Levensgrote illustratie kleuren
Circus Moustache
Radioverhalen
Papierknippen met
Geertje Aalders (Flow)

• Fairtrade proeverij
• Muziek:
- Easy Aloha’s
- Jesus Evil Highway
- Roos Rebergen
• Verkiezing Oppas
van het Jaar 2015
• Workshop bommetje
• Meet & greet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WAT IS ER TE ETEN
EN DRINKEN
1E VELD

• Pizza
• Almachtige
Driepootsgrill,
• La Friteuse/
Frietkot,
•V
 ega gerechten
in het restaurant
(roti, salades, soep)

•K
 offie, thee,
limonade, bier en
wijn vanuit restaurant
en buitenbar
TUSSENVELD

•
•
•
•
•
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Tour de la Frite
The FAB
Marshmellows
Popcorn
Warme banaan
met snickers

2E VELD

• Zelfgemaakte worst
• Bier proeven
• Koffie/ kaasfondue/
wijnen
• Wafelkar
• IJscokar
(rondrijdend)
• Fairtrade wokfiets
• Koffie, thee,
limonade,
bier en wijn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circus Moustache
Buttons maken
VW fotobus
Vriendenboek knutselen
Zweefmolen
Flockdrukken
Stiftdichten
Radioverhalen
Lindyhop
(vanaf 10 jaar)
Plaksnorren
Nep-tattoos
Schminken
Dutch tub
Levensgrote
illustratiekleuren
3D illustraties maken
Workshop
perfecte bommetje
Workshop illustreren
Zeepbellen blazen
Marshmellows
roosteren
Popcorn maken
Warme banaan
met snickers maken
Handlezen
Verhalenmachine
Papier mozaïeken
Voetbal clinic
Pottenbakken

WORKSHOPBONNEN
EN MUNTEN:

Koop je workshopbonnen én
horecamunten bij de kassa’s op de
verschillende terreinen.
KOSTEN WORKSHOPBON: 5 EURO

met workshopbonnen kun je
betalen in de Snorwinkel(s) en bij de
workshops, niet bij de horeca. Koop
de bonnen en munten met beleid,
want je kunt ze niet teruggeven.

LET OP:

Met munten betaal je bij de horeca.
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PLATTEGROND

zweefmolen

spiegeltent

meertje
TWEEDE
VELD

TUSSENVELDJE
EERSTE
VELD

toilet

toilet

kampvuur
restaurant
moestuin

camping
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EERSTE
VELD

MEET

& GREET

EERSTE VELD

Illustraties

In dit mooie vriendenboekje kun je
’
al je vrienden twee pagina s in laten
vullen. Dit boekje met herinneringen
bewaar je voor altijd.

Met
heel veel
stickers!

ISBN 978-90-79961-92-4

9 789079 961924

www.dewereldvansnor.nl

MEET & GREET

“Onze eigen” bloggers : Mme Charlotte (On Fire,
– het prijswinnende – BBQ-boek voor vrouwen
(en mannen) en Koken op een vuurtje), Yvestown
(Yvestown in de keuken, Weekend Ontbijtboek,
Weekend DIY Boek), Babyccino (Vriendenboek)
en Zilverblauw (Shoot!) zitten hier de hele dag,
of een flink gedeelte van de dag, mooi te wezen
met hun prachtige boeken. Ook komen onze auteurs,
ilustratoren, eindredacteuren en fotografen af en aan
chillen, foerageren, kletsen, slapen, niksen. Dus wil
je een handtekening in je pas gekochte boek,
even kletsen, selfies maken met je favo blogger/
boekenmaker dan ben je hier aan het juiste adres.
TIJD: DOORLOPEND
KOSTEN: GRATIS

Yvonne van
Yvestown
Wie kent ‘m niet: de zweefmolen van de Parade.
En hij staat gewoon op De Lievelinge tijdens ons
festival. De hele dag gratis en voor niks zweven, voor
en kleine en grote kontjes. Tijden: doorlopend (gratis).

Charlotte van
Mme Charlotte

Esther van
Babyccino
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Anki van
Zilverblauw

concept

SNORS

EERSTE VELD

SNOEPWINKEL

POTTENBAKKEN

De Rode Kers op de taart!
Corine van Rode Kers maakt
en verzamelt keramiek.
Misschien ken je haar lucky
fish of little broken luck vaasjes
al. Ook hier te koop. Op het
Snorfestival mag je zelf achter
een echte pottenbakkersschijf
zitten en kun je uitproberen of
je er talent voor hebt. Wordt
het een modderpoel? Of draai
jij in 15 minuten je eerste
eigen kommetje?
RODEKERS.COM
TIJDEN: 13:00-13:15,
13:30-13:45, 14:00-14:15,

PORTRETFABRIEK

15:00-15:15, 15:30-15:45,

Illustrator Marijke Buurlage
maakt prachtige portretten met
inkt en photoshop. Ze zet je
op de kiek en gaat thuis aan
de slag. Binnen twee weken
ontvang je jouw geïllustreerde
portret per e-mail! Of dat van
je hond, je lief, je kinderen of
je nieuwe festivalvriend(in).
Alle portretten vind je ook terug
op de website van Snor en die
van Marijke zelf.

16:00-16:15, 16:30-16:45,
17:00-17:15
1 BON (2 ALS JE JE
WERKSTUK MEE NAAR
HUIS WILT NEMEN)
OOK VOOR KINDEREN

MARIJKEBUURLAGE.COM
KOSTEN: 1 WORKSHOPBON
PER GEPORTRETTEERD
PERSOON
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Natuurlijk staan we er zelf ook met al ons moois.
Hier kun je als eerste onze nieuwe boeken kopen:
Proef de Liefde (van de makers van de Soep
kalender), Sprookjesboek ISAK, DIY naaien enzo
(remake van ons allereerste boek), Shoot! (van
Zilverblauw) en Handboek voor opa’s & oma’s.
En om meteen al je ervaringen in op te kunnen
schrijven, verkopen we superleuke notitieboekjes
met ontwerpen van Sue Doeksen. En twee
Snor-IXXI’s! Dit jaar hebben we speciaal voor het
festival limited edition posters. Komt dat zien!
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DOORLOPEND
KOSTEN: KIJKEN
KOST NIKS
OOK VOOR
KINDEREN

SMILE!

Terug van nooit weggeweest is De Fotobus: een vintage T2 (voor de
kenners) VW-busje dat is omgetoverd tot een photobooth. Niks geen
haren strak naar achter, oren zichtbaar en lippen stijf op elkaar. In de
bus zijn gangstamuziek, camera, licht en props aanwezig die elke
keer opnieuw zorgen voor een superfoto. Welkom diva, meneer,
echte mevrouw, professor!
DE-FOTOBUS.NL

CHOCOLA
VA N S N OR

Het gonst al maanden op Instagram, Snor heeft nieuwe
chocola! Chocola? Jazeker, vorig jaar kwamen we
met prachtig verpakte Snorchocola op de markt en
dit jaar lanceren we tijdens het festival onze pure
chocolade. Speciaal door Martin en zijn zeven zussen
geproduceerd voor ons.

TIJD: DOORLOPEND

In Snors snoepwinkel kun je de chocola proeven én
kopen tegen een mooi festivalprijsje.

KOSTEN: 1 WORKSHOPBON
OOK VOOR KINDEREN

SCHMINKEN

Laat je schminken door onze
schminkmeisjes. Vereeuwig je
liefde met een hartje op je
schouder of je wang, voor een
dag dan. Love is all. Een zombie
mag natuurlijk ook. De Snorschminksters kunnen alles maken!

BLOEMENLIJST

KOSTEN: GRATIS

Saskia de Valk van Vlinder
en Vogel (en mede-auteur van
het Pocket Herbarium) versierde
een enorme fotolijst met de mooiste
bloemen. Ga ervoor of erachter
staan, klik! – selfie! en delen maar.

OOK VOOR KINDEREN

#FUNNYHOWFLOWERSDOTHAT

TIJD: DOORLOPEND
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HOHOHO: NU OOK GLITTERVERPAKKINGEN
VOOR DE KERST! IN MELK ÉN PUUR.
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EERSTE VELD

EERSTE VELD

SUPER SNOR

SUPER SNOR

MARKT

MARKT

SUPER SNOR MARKT

Kijk! Een

Draai maar een superkrul in je supersnor,
want wát een mooie spullen zijn hier te koop:

printer die
m e teen alles

LIFE IS AN
ADVENTURE

uitprint wat

HIPGEMAAKT

Altijd al willen typen op een echte typemachine? Kom dan bij Hipgemaakt langs en
typ je mooiste brieven op een prachtige
vintage typemachine. Verder kun je hier terecht voor alleraardigste papierwaren,
DIY-pakketjes en woon accessoires. Leuker
kunnen we het niet maken.

je inttikt!
Flow_schriftje_adventure.indd 1

12-02-15 16:16

Flow_schriftje_appel.indd 1

19-02-15 15:59

Flow_schriftje_hooray.indd 1

12-02-15 16:15

FLOW MAGAZINE

Flow is een tijdschrift zonder
haast, over klein geluk, andere
keuzes en simpeler leven. In elk
nummer zitten paper goodies en
ze werken samen met illustratoren
van over de hele wereld. En om
nooit meer een dag zonder te
moeten heeft Flow leuke stationery
en andere mooie spulletjes.
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EERSTE VELD

EERSTE VELD

SUPER SNOR

SUPER SNOR

MARKT

MARKT
WE LOVE BETTY

Wie niet? Hier vind je handgemaakte kleine
fijne kettinkjes gemaakt door We Love Betty.
Ideaal voor een vriendin, je moeder, zus,
dochter. of gewoon lekker voor jezelf. Ze zijn
er voor iedereen. That’s why We Love Betty.

DE KRANTENK APPERS

‘Die krant kan wel een kappertje gebruiken’ is wat
zussen Lotte en Janneke vroeger regelmatig dachten.
Hun geknutsel leidde uiteindelijk tot het oprichten van
De Krantenkappers: moois van papier. Met zelf ontworpen schriftjes, ansichtkaarten, kalenders, maar
ook artikelen die papier nodig hebben zoals stempels.
Vergeet hier ook geen kekke tattoo te halen.
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EERSTE VELD
EERSTE VELD

SUPER SNOR

MARKT

100% SPEED
PORTFOLIOCHECK

MONDAYSMILK

STELLA BY ROSA

Stella by Rosa heeft handgemaakte
poppen van natuurlijke materialen.
Iedere pop is in de basis gemaakt
van schapenwol en tricot. De poppen en hun kleding zijn geïnspireerd
door alle mensen, stoffen en kleuren
van de wereld. De kleding is ook
handgemaakt. Speciaal om lief te
hebben door jong en oud. Poppig!

Do-it-yourselvers komen op het
Snorfestival goed aan hun trekken. Niet alleen bij de workshops, maar ook op de markt.
Zo vind je bij MondaysMilk en
bijzondere stoffen en wol.
Verhalen rondom de stoffen zijn
net zo bijzonder en – zoals ze
dat zelf zo poëtisch zeggen –
vers als een dauwdruppel en
puur als een glas melk. Nieuwe
zelfgemaakte garderobe, here
we come!

Net als vorig jaar houdt Studio 100%
een portfoliocheck voor illustratoren. Dus
illustratietalenten opgelet: zoek vijf van je
beste illustraties uit, neem ze mee en laat
ze zien aan de artdirectors van Studio
100%. In een speeddate geven ze je
feedback en maak je kans op een niet
te missen prijs! Ook leuk: met één van
de deelnemers van vorig jaar is Uitgeverij
Snor nu een boek aan het maken. Ben jij
het aanstormende talent waar iedereen
op zit te wachten? Grijp je kans!
STUDIO100PROCENT.NL
TIJD: 16.00 – 17.00
KOSTEN: GRATIS

D O W E H AV E A

DATE?
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EERSTE VELD

HANDLEZEN

In elke hand, groot of klein, staat een wereld vol informatie.
Marjan van Helden geeft, in de mooie caravan van Mo’s
caravaan, je door een kort consult handlezen concrete infor
matie over eventuele struikelblokken, je toekomstige geliefde
of een nieuw carrièrepad. Ook kinderen kunnen een consult
handlezen aanvragen en op die manier uitvinden wat een
goede sport voor ze is, hun lievelingskleur wel echt hun
lievelingskleur is en wat ze later wellicht kunnen worden.
Het staat in de sterren… eh, handen geschreven.
TIJD: DOORLOPEND
KOSTEN: 1 WORKSHOPBON, OOK VOOR KINDEREN

BLOGGERSCAFÉ

Onder leiding van
bloggersguru Kirsten
Jassies is bij haar Yurt
een speciaal bloggerscafé ingericht. Hier zijn
vijftien vooraanstaande
bloggers druk aan het
bloggen over al het
leuks van het Snor
festival.

Ik zie, ik zie...
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Onder de paarse boom hebben we dit jaar een echt
podium. En die staat goed vol geprogrammeerd:

très bien!

VANAF 13.00:

16.00:

EASY
ALOHA’S

OPPAS VAN HET
JAAR- VERKIEZING

In de jaren ‘90 waren ze
als underground heroes
beroemd in de internationale Easy Listening
wereld en draaiden ze
plaatjes over de hele
wereld. Tegenwoordig
doen ze wat rustiger aan,
maar tijdens ons festival
zullen ze hun platenkoffers
weer openklappen en zal
het moeilijk stilzitten zijn!

Een lieve goede oppas kan het leven van een moeder een
stuk relaxter maken. Daarom hebben we samen met Elsbeth
Teeling – auteur van o.a. Relax Mama - de ‘Oppas van
het Jaar verkiezing’ in het leven geroepen. Uit alle aanmeldingen voor de Oppas van het Jaar die via de FacebookClub van Relaxte Moeders binnen kwamen, nomineerde
Elsbeth vijf oppassen. En dat is al zo knap, dat deze vijf
allemaal een prijs krijgen. Maar de hoofdprijs, die kan er
maar één winnen. Dat is de Award. En daarbij nog een
kleinigheidje. Vorig jaar was dat een peperdure fiets.
Wat het dit jaar wordt, houden we nog even geheim.
Maar wij zouden er oppas voor willen worden.

12.00-13.00:

TIJDEN: 16.00 – 17.30 UUR, KOSTEN: GRATIS,

PRIMEUR!!!

OOK GESCHIKT VOOR KINDEREN

Op het festival showen we voor het eerst
de nieuwste Snor najaarscollectie aan het
grote publiek. Een superprimeur dus, de
nieuwe producten die we om 12.00 uur
gaan lanceren. Onze najaarscollectie is
weer om te smullen! We hebben namelijk
niet alleen nieuwe verpakkingen voor onze
eigen - inmiddels beroemde - Snorchocola,
maar nu ook pure chocolade in het assor
timent! Lekker man. En nog meer lekker
nieuws, want Anya van de Wetering
(o.a. van de bestseller de Soepkalender)
heeft met haar team een prachtig, sensueel
kookboek gemaakt met zinnenprikkelende
recepten: Proef de liefde. Zilverblauw
maakte Shoot!, fotograferen met je hart.
En wij maakten een remake van ons aller-
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eerste boek “Naaien enzo”. DIY getiteld,
met exclusieve ontwerpen van bekende
Nederlandse ontwerpers als o.a. Bas
Kosters, Frans Molenaar, Monique van
Heist en Hans Ubbink. Gerard Janssen
en Maartje Kuiper (je weet wel die van
Zoons! en Dochters!) maakten het
Handboek voor Opa’s en Oma’s en
van ISAK hebben we een glinsterend
Sprookjesboek. Alsof het allemaal nog
niet genoeg is: notitieboekjes met de
prachtige illustraties van Sue Doeksen.
Sla je slag in de Snor-winkel, want je
bent de eerste. De producten zijn nog
nergens anders te koop.

TIJD: 15.30 – 16.00 EN 17.30-18.00

TIJD: 12.00 – 13.00

KOSTEN: GRATIS

KOSTEN: GRATIS

GESCHIKT VOOR KINDEREN

15.30-16.00 EN 17.30-18.00:

ROOS REBERGEN
(VAN ROOSBEEF)
Ze willen wel je hond wel aaien maar niet
met je praten. Met deze plaat debuteerde
Roos Rebergen met haar band Roosbeef in
2008 en trok ze met haar eigenaardige
teksten meteen de aandacht. Inmiddels is
ze niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap – ook al woont
ze in België – en staat elk optreden garant
voor een eigenzinnige show. Op het
Snorfestival komt ze solo, als Roos, van
Roosbeef. Je wordt vanzelf fan.
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EERSTE VELD

BLOEMEN NATEKENEN

Maartje van den Noort (van het Pocket
Herbarium) geeft een stoomcursus
bloemen persen en natekenen. En dat
alles in hooguit een halfuurtje. Door
de korte duur van de workshop word
je gedwongen snelle schetsen te maken,
waardoor je juist wat vrijere tekeningen
krijgt. En dat is precies wat Maartje
wil, want dan ontstaat er pas echt
iets origineels!
MAARTJEVANDENNOORT.NL
TIJD: 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 UUR

‘K o m t d a t
zien!’

18.00

KOSTEN: 1 WORKSHOPBON

JESUS EVIL

BINGO

GESCHIKT VOOR KINDEREN

HIGHWAY

Tuurlijk is onze favoriete Bingoman Jeroen – ook wel bekend
als MC Buttslammer – weer van de partij. Onder het genot
van zijn hilarische commentaar streep je één voor één de
cijfers door tot je Bingo! hebt en mooie prijzen wint. Tijdens
de afterparty zorgt hij ervoor dat je alsnog met de wagen
volgeladen weer naar huis kunt gaan.

Yep, ze zijn weer van
de partij: onze mannen
van de vrolijke bluegrass
muziek. Ze lopen heen
en weer over alle velden
met hun “ouderwetse,
ranzige country, recht uit
het hart met een gitzwart
randje”, zoals we ergens
lazen. Gezellig hoor.

18.00

FACEBOOK.COM/

AFTERPARTY

JESUSEVILHIGHWAY
TIJD: DOORLOPEND
KOSTEN: GRATIS

Aan ieder feestje komt een einde. Maar niet aan dat van het festival! Om 18.00 uur
zijn de workshops dan misschien wel afgelopen, maar wij gaan gewoon door.
De Easy Aloha’s bezetten het podium en zorgen voor die fijne groove, waardoor je
de glazen tijdens Happy Hour zo lekker naar binnen tikt. We gaan nog niet naar
huis, nog lange niet, nog lange niet.
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OOK VOOR KINDEREN
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EERSTE VELD
HANDLETTERING

BUTTONS MAKEN MET

TIJD: 12.30, 13.30, 14.30,

Je kent waarschijnlijk wel de
prachtig vormgegeven cadeaulabels die voorbijkomen
in o.a. de Flow. Helaas kom
je zelf soms niet verder dan
een verjaardagskaart geprint
in Comic Sans. Hoe leuk zou
het zijn om je eigen uitspraak
vorm te geven! In deze miniworkshop Handlettering van
Studio Suikerzoet ga je na
een korte uitleg aan de
slag en ontwerp je je eigen
cadeaulabel. Laat je inspi
reren door diverse voorbeelden van labels, lettertypes
en ‘versiersels’.

CAROLINE ELLERBECK

15.30, 16.30

STUDIOSUIKERZOET.COM

Als Snorfan ben je vast wel bekend
met de illustraties van Caroline
Ellerbeck (van onder andere het
Babyplakboek, Kinderjarenplakboek en de Zwangerschaps-aftel
kalender). En als je ze nog niet
kent, wordt het hoog tijd! Kom
langs de button-maak workshop
en laat je inspireren.

KOSTEN: 1 WORKSHOPBON

TIJD: 12.30, 13.30, 14.30,

OOK VOOR KINDEREN

15.30, 16.30

3 D ILLUSTREREN

Alles wat klein is, is schattig.
Dat geldt zeker voor deze aller
liefste mini-3D-illustraties in een
doosje. Kunstenares Angeles
Nieto tovert in een handomdraai
een saai luciferdoosje om tot
een geinig kunstwerk met driedimensionale elementen. Leer
hier hoe je door middel van
onder andere stokjes, schroeven,
tandenborstels en andere alledaagse voorwerpen een fijne
3D voorstelling kunt maken.
ANGELESNIETO.NL

KOSTEN:
1 WORKSHOPBON

FLOCKDRUKKEN

Past de huidige mode niet bij jouw
smaak? Geen probleem, want hier kun
je je eigen T-shirt of sokken ontwerpen!
Onder de bezielende leiding van Said
Belhadj maak je mooie designs en
flockdruk je deze op je nieuwe favoriete
kledingstuk. Kies leuke figuurtjes uit, of
knip ze zelf en laat ze erop drukken.
Maak gebruik van de vrolijke ontwerpen
van illustrator Sue Doeksen (o.a. van
Vrolijk in 3 ½ maand). Laat je innerlijke
couturier vrij!

CAROLINEELLERBECK.NL

PUHASHOP.NL

TIJD: 12.00 - 14.00, PAUZE,

TIJD: DOORLOPEND

14.45 - 16.00

KOSTEN: VOLWASSEN T-SHIRT

KOSTEN: 1 WORKSHOPBON

4 WORKSHOPBONNEN,

OOK VOOR KINDEREN

KINDER T-SHIRT 3 WORKBONNEN,

Studio Suikerzoet

30

SOKKEN 2 WORKSHOPBONNEN
OOK VOOR KINDEREN
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EERSTE VELD

VERHALENMACHINE

Allerlei momenten kunnen een verhaal zijn: ontroerende, grappige,
gênante, gewone, lieve, verdrietige
of vrolijke. In deze workshop onder
leiding van Zeghert leer je van
deze momenten een kort verhaal
te maken. Kende jij die dichter in
je al? Print vervolgens je eigen
microverhaal uit en hang deze
op in je wc, lekker voordragen
uit eigen werk.

ZEGHERT.NL/VERHALENMACHINE
TIJD: 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
KOSTEN: 1 BON
OOK VOOR KINDEREN

PAPIER MOZAÏEK

Heb je ook altijd zo’n last van een overvolle papierbak?
Doe dan mee met deze workshop en leer al dat overtollige
papier te transformeren tot een uniek kunstwerk. Onder
leiding van interieurontwerper, stylist en decoratief schilder
Giselle Banel combineer je mooie papiersoorten en beplak
je objecten zoals vogelhuisjes of porseleinen beeldjes tot
een one of a kind kunstwerk. Superleuk om te maken, om te
geven en om te krijgen!
TIJD: 13.00, 14.15, 15.00, 16.00, 16.45
KOSTEN: 2 BONNEN
OOK VOOR KINDEREN
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EERSTE VELD

PA I N T I NG BY
NUMBERS

RELAX MAMA-TENT

GET HOOOKED

Joren Joshua

Wil je leren haken? Is de paus
katholiek? Duhuh! Met het dikke
garen en de aanwijzingen van
Handmade Heaven heb je het
zo in de vingers. Gevorderden
kunnen een spoedcursus kantmotief haken volgen, waarbij je
met fijn garen een steen verpakt
in kanten haakwerk. En natuurlijk
zijn er fijne handwerkspullen
te koop; een walhalla voor
creatievellingen. Get Hoooked!

Elsbeth Teeling licht de geheimen
van relaxt moederschap toe aan
de hand van haar quiz en geeft
een sneakpreview van het Relax
Mama-kwartet! Dat alles terwijl
je nagels worden gelakt en je
kinderen in de tent naar een
radioverhaal luisteren van de
VPRO. facebook.com/
clubvanrelaxtemoeders
TIJD: 13.30-14.00 EN
15.00-15.30
KOSTEN: 1 BON

HANDMADE-HEAVEN.NL
PAINTING BY NUMBERS

TIJD: 12.30 BEGINNERS,

Ilse Weisfelt (die onze populaire festivalzeehond ontwierp) maakt een
levensgrote kleurplaat en leert je alles over buiten de lijntjes kleuren.
En erbinnen, natuurlijk.

13.30 GEVORDERD,

ILSEWEISFELT.COM

KOSTEN: 2 WORKSHOPBONNEN

15.00 BEGINNERS,
16.00 GEVORDERD

TIJDEN: DOORLOPEND
KOSTEN: GRATIS
OOK VOOR KINDEREN

Untitled-1 1
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TUSSEN
VELD

‘ J i j n o g e e n
stukje warme

TUSSENVELD

banaan met
gesmolten
snicker?’

RELAXTE KINDEREN

Terwijl jij lekker relaxt ligt te wezen bij
de Relax Mama quiz, kunnen je kinderen
in een tent heerlijk naar voorgelezen verhalen luisteren. Zodat strakjes niet alleen
jij, maar ook je kinderen lekker relaxt zijn.
TIJDEN: DOORLOPEND
KOSTEN: GRATIS
VOOR KINDEREN

NAGELS
LAKKEN

Afgebladderde nagellak?
Vandaag niet hoor,
want Claudia van Spa
Cube in Utrecht lakt de
hele middag ijverig door.
Ook vóór en na de Relax
Mama-workshops.
Zodat ook jij in stijl een
sigaretje op kunt steken.
Uh... of zoiets.
SPA-CUBE.NL

BESTSELLERS

BE A HAPPY CAMPER

Verzin je eigen verhaal
met behulp van gekke
uitgeknipte woorden,
gebruik de gekleurde
vormen om er een
illustratie bij te maken
en plak alles in je
eigen voorleesboekje.
Met materiaal van
Sue Doeksen en van
jezelf natuurlijk.

Je hoeft geen doorgewinterde kampeerder te
zijn om blij te worden bij Urbans and Indians.
Maak popcorn, marshmallows en meer
boven een kampvuurtje en ontdek je hoe leuk
(en lekker) het buitenleven kan zijn. Ooit
popcorn met Indian curry en komijn gemaakt?
Of warme banaan met gesmolten Snickers?
Dit is je kans! En voor alle glampers at heart
is er de workshop campingsieraden maken.

TIJDEN:

KOSTEN: 1 BON

DOORLOPEND

OOK VOOR KINDEREN

URBANSANDINDIANS.COM
TIJDEN: DOORLOPEND

KOSTEN: GRATIS
VOOR KINDEREN
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TUSSENVELD

STIFTDICHTEN

Pak een stift en een oude krant of tijdschrift, streep
woorden weg en voilà, er komen op prachtige
gedichten naar boven. Het is een wonder!
SNOR-BAZAAR

TIJDEN: DOORLOPEND

Scoor de leukste en unieker-danuniek items: op de Snor brocantemarkt zie je dingen die je nergens
anders tegenkomt. Niet alleen
limited edition posters van Snor
(nergens anders verkrijgbaar), maar
ook mooie vintage, gekke tweedehands spullen en gewoon mooie
zooi. Met: Meutt (vintage meubels

en accessoires), Bezige Bebie
(vintage kinderkamermeubels en
sloophouten meubels) en meneer en
mevrouw de Boer (mooie, bijzondere
en unieke overblijfselen uit met name
de jaren 50, 60 en 70.)

GRATIS
OOK VOOR KINDEREN

MEUTT.NL
BEZIGEBEBIE.NL
MENEERENMEVROUWDEBOER.NL

TOUR DE LA FRITE

FABMOBIEL

Handgesneden friet met schil van biologische aardappelen.
Kan het lekkerder? Met een kroketje erbij, zeg je? En een
beetje sla? Dat treft, want dat kun je hier ook allemaal eten!
Lekker en ook nog een soort van gezond.

The FAB is een beauty van een mobiele keuken van de 15-jarige Jesse en
haar moeder, waar verse snacks en originele eetdingetjes worden bereid.
Zeer waarschijnlijk ook vegan, maar dat was tijdens het ter perse gaan
van dit boekje nog niet helemaal duidelijk.

TOURDELAFRITE.NL

THEFAB.NL
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TUSSENVELDJE

SMULLEN
MAAR

SMOOTHIES VAN
HOTEL MAMA

Het fijnste hotel ter wereld is Hotel
Mama. Nou dat treft, want bij
Hotel Mama in haar gezellige
rode caravan kun je de lekkerste
fruitige smoothies kopen.

IJSFIETS

Het állerlekkerste biologische ijs
fietst rond tijdens het festival.
Nou ja, fietsen kan het ijs niet,
maar het is wel superspeciaal ijs:
100% biologisch en met de hand
gemaakt in Friesland door Henk,
Jos en Niels. Nice, nice baby!
DEIJSFIETS.NL

W W W.LEKKERHOTELMAMA.NL

VIVE LE VIN*

De naam doet misschien anders
vermoeden, maar deze mobiele
wijnbar schenkt ook superlekkere
koffie. ‘s Middags schakelen Folkert
en kornuiten over naar de beste
wijnen uit de hele wereld en
speciale bieren, en serveren ze
er kaasfondue, kaas – en worstplankjes bij. Oui, oui!
VIVE-LE-VIN.NL
*i.v.m. electricteitsgedoe kan het zijn dat deze
koffie-wijnbar op ‘t tweede veld staat vandaag.

DE BAKFAMILIE

Drie zussen van de Bakfamilie gaan de uitdaging
aan de wafels van oma Griet te evenaren.
Zou het hen lukken? Jij beslist! Kies uit wafels met
aardbeien en slagroom, met poedersuiker of
apple crumble of… Met de groet’n van Griet!
FACEBOOK.COM/DEBAKFAMILIE
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TWEEDE
VELD

HUMAN BEATBOX

FLOWS
PAPIERWORKSHOP
ONDER LEIDING VAN
GEERTJE AALDERS

We kennen Geertje
Aalders van haar
prachtige papercutillustraties die ze onder
andere maakt voor
Flow Magazine. Flow
vroeg Geertje haar
papercut-kennis met
ons te delen in een
workshop. Flow,
een tijdschrift zonder
haast, over klein geluk,
andere keuzes en
simpeler leven.

Piano’s, gitaren, violen; ze zijn zo
passé. Je stem, da’s pas een leuk
instrument! Je kunt er elk gewenst
instrument of geluid mee nadoen.
Eerst doe je een drumstel, dan een
trompet of een basgitaar, en als dat
allemaal nog niet gek genoeg is
kun je ook nog scratchen of een
robot nadoen! Bij deze workshop
human beatbox van 4XM creëer
je eigen ritmes met je mond.
TIJD: 13.00, 14.00, 15.00,

Alexandre Light eX Machinama

TWEEDE VELD

LINDYHOPPEN

SWINGINUTRECHT.NL

Lindy Hop is een vrolijke Afro-Amerikaanse
partnerdans op bigband jazz uit de jaren dertig
en veertig. Wie het ziet, wil meteen meedansen.
Maarre, hoe moet dat als je twee linkervoeten
hebt? De dansers van Swing in Utrecht weten
er raad mee. Zij laten je kennismaken met
Lindy Hop en Charleston. Break a leg!

TIJDEN:

13.30, 14.45, 16.00
KOSTEN: GRATIS
GESCHIKT VOOR KINDEREN
VANAF ± 10 JAAR

KOSTEN: 1 WORKSHOPBON
OOK VOOR PUBERS
(NIET VOOR KINDEREN)

PLANTENHANGER
MACRAMEEËN

15:00-15:45,
16:30-17:15

WOODWOOLSTOOL.BLOGSPOT.COM

GRATIS

TIJDEN: 13:00-13:45, 14:00-14:45,

TIJDEN: 13:30-14:15,

15.45; WORKSHOP

16.00, 17.00

Tijdens deze workshop leer je de techniek
om je eigen plantenhanger te knopen.
Hou je niet van planten? Geen probleem,
dan kun je ook een hanger knopen om een
glazen potje, voor een mooi windlichtje in
de tuin. Woodwoolstool-Ingrid Jansen leert
je de fijne kneepjes en knoopjes.

FLOWMAGAZINE.NL

DEMO 13.15, 14.30,

15:00-15:45, 16:00-16:45
2 BONNEN
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FA IR
ENOUGH

TWEEDE VELD

BIERPROEVEN
WORKSHOPBIERBROUWEN.NL
TIJDEN: 12:30-13:15,
13:30-14:15, 14:30- 15:15,
15:30-16:15, 16:30-17:15
2 BONNEN

So you think you know beer?
In deze dorstlessende workshop
leer je bierproeven als een pro en
krijg je drie bijzondere speciaalbieren
voorgeschoteld. Ook krijg je precies
te horen hoe je thuis je eigen
speciaalbier kunt gaan brouwen.
Proef, geniet en word Bierpionier!

WORSTEND RAAIEN

Meneer Wateetons,
auteur van het handboek voor de worst
maker Over Worst,
neemt je mee op culinaire worstenreis. Leer
in deze speedcursus
zelf je eigen worsten
maken. (Bijna) volleerd
slager in drie kwartier!
En daarna legt Meneer
Wateetons je worst op
de BBQ zodat je ‘m
kunt proeven.
WATEETONS.COM
TIJDEN: 12:15-13:00,
13:45-14:30, 15:1516:00, 16:45-17:30
3 BONNEN

FAIRTRADE ORIGINAL WOKFIETS

Heerlijke en eerlijke Aziatische streetfood
hapjes recht van de wok! Fair Trade Original,
het merk van de eerlijke producten, komt met
een wokfiets barstensvol heerlijke Aziatische
kookproducten. Op de megawok bereidt een
kok de geurigste streetfood hapjes. Iedereen
kan komen ruiken, proeven en de kunst afkijken.
Maak kennis met faire Aziatische kookproducten, zoals Thaise groene curry pasta en
geurige pandanrijst. De sauzen en curry’s
worden van begin tot eind geproduceerd in
Thailand op basis van authentiek Thaise
receptuur. Kijk uit dat je je vingers er niet
bij op eet!
FAIRTRADE.NL/WOKFIETS
TIJDEN: DOORLOPEND
GRATIS PROEVEN
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TWEEDE VELD

De ziekte van
Hedel: meer
haar onder
z ’n n e u s d a n
o p z ’n s c h e d e l

GEHEUGENTRAINING

Kom je ook zo vaak thuis met
alles behalve datgene waarvoor
je eigenlijk naar de supermarkt
ging? Ivo Jansen leert je in 30
minuten de kunst om 10 nieuwe
eenheden informatie direct te
onthouden. Deze techniek kun je
telkens opnieuw toepassen.
TIJDEN: 13:15-13:45,
14:00-14:30, 14:45-15:15,

CIRCUS MOUSTACHE

Een gouwe ouwe moet je niet laten gaan, dus Circus
Moustache (what’s in a name) is weer van de partij dit
jaar. Met nieuwe workshops waar kinderen doorlopend
kunnen oefenen met de verschillende circusattributen.
Snor op en balanceren maar!

15:15-16:45, 17:00-17:30

SNORREN BREIEN

KOSTEN: 1 BON

Brei of haak een schuimige melksnor, een krullende circussnor, een
strenge Franse snor met Barbara
en Marieke van Club Geluk!
In alle kleuren van de regenboog
leren zij je de kneepjes van het
freestylend breien en haken.
CLUBGELUK.NL

CIRQUEMOUSTACHE.NL

TIJDEN: DOORLOPEND

TIJDEN: DOORLOPEND

KOSTEN: 1 BON

KOSTEN: GRATIS
VOOR KINDEREN
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TWEEDE VELD

WORKSHOP
Perfecte bommetje

BUBBLEDUTCH.COM
TIJDEN:
13.00-13.30,
14.00-14,30,
15.00-15,30,
VOETBALC LINIC

16.00-16.30,

In deze voetbalclinic
leer je de tricks van
panna van twee
voetbalvirtuozen van
Funtrax. Voor je het
weet maak jij indruk
met de Around the
World, de Magic of
de Akka. Zeker wel
om thuis na te doen!

17.00-17.30

FUNTRAX.NL
TIJDEN:
DOORLOPEND

www.dewereldvansnor.nl
PERFECTE BOMMETJE

KOSTEN: 1 BON

(VELDJE BIJ HET MEERTJE)

OOK VOOR

Misschien kun je het al heel goed, maar
voor al die mensen die toch ook zo graag
‘ns indruk willen maken in het zwembad of
in een meertje: een workshop het perfecte
bommetje maken. Loop naar het meertje op
de camping en kijk de kunst af.

KINDEREN

TIJDEN: DOORLOPEND (GRATIS)
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DEMO’S:
12.30, 13.45,
LEVENSGROTE BELLEN BLAZEN

14.45, 15.45

Enorme zeepbellen met alle kleuren van de regenboog. Je weet niet wat je ziet! Bubbledutch blaast
magische bellen én leert jou deze tovenarij.

KOSTEN: 1 BON

ILLUSTREREN MET LIEN GEEROMS

Word matchmaker en voorzie een kale quote van
pakkend beeld. Lien wil haar liefde voor illustreren
graag met je delen. Ze geeft je wat basics mee en
dan kunnen jullie samen aan de slag gaan. Je gaat
naar huis met een wijze poster ‘made with love’,
een frisse blik en (hopelijk) veel goesting om nog
beelden te creëren!
LIENGEEROMS.COM
TIJDEN: 13:00-13:30, 13:30-14:00, 14:00-14:30,
14:30-15:00, 15:00-15:30, 16:00-16:30,
16:30-17:00, 17:00-17:30, 17:30-18:00
KOSTEN: 1 BON
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OOK VOOR
KINDEREN

DANKWOORD

Waar zouden we zijn zonder alle hulp, enthousiasme,
kennis en kunde van onze tijdelijke Snorren.
Dank je wel Mariëlle, Maud, Mieke, Kirsten, Charlotte,
Felisha, Gerard, Dick, Paul Vriend, Jan de Geluidsman
en alle andere vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd
dat alles op rolletjes liep. Daarnaast nog een speciaal
woord van dank voor Sissy-Boy, mooiwatbloemendoen.nl
en Saskia de Valk van Vlinder & Vogel voor de
bloemenfotolijst en Real Concepts voor het mooie
drukwerk. En natuurlijk Thomas, Rosalie, Esther,
Angelo en alle anderen van De Lievelinge.
En een diepe, diepe buiging voor onze vaste Snorren
Lisa en Claudia: echt knap hoe jullie je staande hebben
weten te houden in het Snorfestivalgeweld!
We zijn enorm trots op jullie.
En verder natuurlijk Kees en Willemien.
Jullie weten wel waarom.
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