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HALLO
EN WELKOM
Daar zijn we weer. Het lijkt eeuwen geleden dat we
ons eerste festival organiseerden op Kampeerterrein
De Lievelinge. Inmiddels hebben we gewoon onze
eigen fabriek. Hoe cool is dat! (Heel koel in de winter,
maar zeker ook heel cool in de lente).
Mooier dan dit wordt het niet. Helemaal niet als je
in je achterhoofd houdt dat dit misschien wel het
een-na-laatste festival is dat hier plaatsvindt.
Eind dit jaar gaan we plaatsmaken voor een parkeergarage. Wel een heel mooie parkeergarage hoor.
Wat wij hierna gaan doen is nog niet helemaal
duidelijk. Maar dat het superleuk gaat worden, staat
als een paal boven water. Voor nu rest ons niets dan
extra, extra,
genieten van de tijd dat we
nog hier zitten. Dus zet je snor op, dompel je onder in
de creatieve no-nonsense van de Snorfabriek en

extra

Let’s partyyyyyy!!!
Liefs van de Snorren

LEKKER HANDIG
Alles wat er te doen is, overzichtelijk bij e
 lkaar.
(Alleen niet precies waar. Maar hé, zo groot is die fabriek nu ook weer niet.)

WAT IS GRATIS

•
•
•
•
•
•
•
•

Circus Moustache
Pingpongen
Tafelvoetballen
Flipperkastmuur
Schmink
Goochelshow(tje) zien
Caravans beschilderen
Meet & Greet

• Poëzie Telefonie
• 100% Illustratie
Speedportfoliocheck
• Healing en/of reading
• Boeklancering
• Fotostudio bij Flavourites
• Dessin ontwerpen
• Monsterkaarten maken

VOOR KINDEREN
(NIET PER SE GRATIS)

»» Wensamulet maken
»» Monsterkaarten maken (gratis)
»» Goochelshow(tje) (gratis)
»» Flockdrukken
»» Portretje laten maken
»» Fotostudio bij Flavourites (gratis)
»» Papiermozaiek
»» Schmink (gratis)
»» Prof Loeps grote Snor-race
»» Wensenbus
»» Handlettering werkplaats
»» Ontwerp je eigen dessin
»» Handlezen
»» Proefjes met boefjes:
dino- onderzoek

»» Knutsel je portemonnee
»» Grond tot mond-bus
»» Ivo stuurt een kaart
»» Caravans beschilderen (gratis)
»» Circus Moustache (gratis)
»» Nachtpost maken met Cebine
»» Kliederboel met Arty Farty
»» Tekstcollages maken
»» Fotobus
»» Voorjaarstattoo’s
»» Sashiko borduren en armbandjes
maken
»» Bijenhotel maken

ETEN EN DRINKEN
EN VERDER

»» Tango
»» Massage
»» Winkel + ramsj
»» Bloomon stand
»» Kledingstyling workshop
»» Worst proeven
»» Sambal maken met HotMos
»» Ukelele leren spelen
»» Optreden luisteren bij de
Soundcontainer
»» Bloemen stylen met Bloomon
»» Trouwen voor 1 dag
»» Verven met bloemen
»» Psychonlogisch onderzoek
»» Meneer en mevrouw De Boer
»» Vintage Phobia
»» Zeefdrukken
»» Flockdrukken
»» Fotobus
»» Handlettering
»» Sashiko borduren en
armbandjes maken
»» Ukelele leren spelen
»» Zelfgemaakt dessin ergens
op laten drukken
»» Handlezen
»» Bierquiz
»» Tekstcollage maken

»» Café terras op het Easy Aloha
plein
»» Tuinkas met tosti
»» Lila Limobar
»» Poffertjes
»» IJsfiets
»» Gebaksfiets
»» Patat
»» Zomerbar met tosti
»» Vega van Mme Charlotte

WORKSHOPBONNEN
EN MUNTEN:

De meeste workshops kosten
een paar euro en betaal je cash.
Sommige workshops betaal je met
een workshopbon. Die kun je kopen
bij de kassa’s op verschillende
plekken. Daar kun je ook de
munten voor de horeca kopen.
LET OP: met workshopbonnen kun je
níet bij de horeca betalen. Daar kun
je alleen met de munten betalen.
Koop de bonnen en munten met
beleid, want je kunt ze niet teruggeven.

Deze keer is het festival
dubbel zo groot!
Naast de Snorfabriek hebben
we nu ook de Grote Lege Ruimte
achterin de fabriek gevuld.
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SNOR
FABRIEK
Aan de voorkant van de fabriek
vind je onze vaste kern
Snorfabrikanten die zichzelf
van hun beste kant laten zien.
Voor het festival aangevuld met
andere gekkig- en leukigheid.
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MEET & GREET:

Wil jij de auteurs, illustratoren en fotografen van de Snor-boeken in het wild
spotten? Maak van je net gekochte boek
een gesigneerd exemplaar, ga op de
kiek of klets gezellig wat af: het kan
allemaal bij de Meet & Greet.
GRATIS

Gerard Janssen van
diverse bestsellers

Elsbeth van
Relax Mama

Marjet van
Studio met Marjet

Charlotte van
Mme Charlotte

Anki van
Zilverblauw

Dit is zomaar een greep uit onze collectie auteurs. Of eigenlijk zijn dit de auteurs waar we een fotootje van
hadden. We hebben er natuurlijk veel meer en ook nog illustratoren, fotografen, vormgevers, noem maar op.
Eén grote wilde bende, en bijna allemaal lopen ze in het los rond. Schiet ze aan voor een praatje.
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MOTIFLOWONTWERP JE EIGEN DESSIN

Hoe tof is het om je eigen behang
of stofpatroon te ontwerpen? De
Motiflow-illustratoren leren je de
fijnste kneepjes van het vak! Alles
is aanwezig; verf, kwasten, potloden en andere toffe attributen.
Laat vervolgens online je eigen
dessin printen op behang óf stof!
Deelname is gratis, product
afhankelijk van wat je kiest.
PRIJS: VANAF €7,99
W W W.MOTIFLOW.NL

PROFESSOR LOEP
MUSEUMMEESTERS VAN DE FABRIEK: DE GROTE SNOR-RACE

Wie ontwerpt de mooiste, welke gaat het snelst en hoeveel snorre
mannen & snorrevrouwen passen er in het voertuig? Welkom bij de
Grote Snor-race! Kom langs bij de mobiele werkplaats van Professor
Loep & Het Kunstlaboratorium. Waar Professor Loep heel veel gereedschap en materialen heeft liggen, zodat jij je eigen voertuig van hout
kan maken. En test meteen jouw eigen voertuig op de SNOR-baan!
PRIJS: €6,50
W W W.PROFESSORLOEP.NL
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READINGS EN HEALINGS VAN
FLUX

SCHMINK (KINDEREN)

Geen tijd gehad om een snor te laten
groeien? Laat er één schminken door
ons schminkmeisje of ga als je favo
dier/superheld/sprookjesfiguur of wat
je maar verzinnen kunt.

Als je aandachtig naar iemand
kijkt – iemand leest – kun je veel
opmerken. Iedereen verzamelt namelijk informatie om zich heen:
herinneringen, indrukken, gedachten, overtuigingen, wensen en dromen. Flux leidt mensen op om
deze informatie, oftewel energie
van anderen neutraal, zonder oordeel, te lezen. Op het Snorfestival
kun je bij de mensen van Flux
gratis een reading of een healing
krijgen. Dus zit je een beetje vol
van alle ervaringen op het
Snorfestival? Loop even langs,
ga zitten en kom even relaxen.
GRATIS
W W W.FLUXTRAININGEN.NL

GRATIS
W W W.DIANASCHMINKPALEIS.NL

KORTE PROEFLES ARGENTIJNSE TANGO

Op de klanken van Argentijnse tango
muziek en onder inspirerende leiding
van Birkit en Muzaffer van dansschool
Tango Zapada in Utrecht kun je tijdens
het festival een korte proefles Argentijnse
tango volgen. De tango is een improvisatiedans waarin de een leidt, de ander
volgt en samen volg je de muziek. Niets
ligt van tevoren vast. Dit zorgt ervoor dat
je tijdens het dansen niets anders kunt
dan opgaan in de muziek en in je
danspartner. Proberen?
PRIJS: 5,TIJD: 15.00 EN 16.00 UUR
W W W.TANGOLAZAPADA.NL
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NIEUWE BOEKEN
Vroeger vierden we de komst van nieuwe boeken
met een glaasje champagne in een (boek)winkel.
Maar ineens dachten we: dat moet toch leuker kunnen?
En zo werd het Snorfestival geboren. Dit keer lanceren
we ‘slechts’ vier nieuwe boeken. Met de Snorfabriek erbij
was de tijd ineens op. Maar het zijn wel weer vier kanjers
geworden, al zeggen we het zelf. Kom maar even kijken
in de winkel. Dit zijn ze:

DIE ANDERE BABY’S DOEN
OOK MAAR WAT

In het kader van de lancering
van het nieuwe boek in de
Relax Mama serie: Relax Mama
zwangerschapskalender, lieten
we rompertjes maken met de tekst:
‘die andere baby’s doen ook maar
wat’. Haha, wij vinden ‘m leuk.
TE KOOP IN DE SNORWINKEL

12
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STUDIO MET MARJET
HANDLETTERING WERKPLAATS

Wil jij beginnen met kalligraferen? Kom naar de werkplaats
moderne kalligrafie van Studio
Met Marjet! Alle materialen
liggen voor je klaar en mogen
gebruikt worden. Marjet komt bij
je langs voor wat tips en advies.
Als je de smaak te pakken hebt
na afloop, kun je meteen een
handige starterskit en het nieuwe
Letters! Werkboek scoren, zodat
je ook thuis aan de slag kunt.
W W W.METMARJET.COM
PRIJS: €10,-

TROUWEN VOOR 1 DAG

Ter ere van het nieuwe boek ‘Het nieuwe
trouwen’ kun je op ons festival trouwen.
Ga vandaag nog op 1 knie en vraag
je liefste om met je te trouwen – voor
1 dag! Wed and Walk heeft alles voor
je klaar liggen: bruidsjurken in alle
maten, sluiers, jacquets, hoge hoeden
en boeketjes. Je mag jullie trouwringen
houden als aandenken… En, zodra de
zon de volgende morgen op komt, zitten
jullie nergens meer aan vast! Vier jullie
liefde zonder zorgen.
25,- INCLUSIEF BOEK
HET NIEUWE TROUWEN
10,- ZONDER BOEK
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100% ILLUSTRATIE SPEEDPORTFOLIOCHECK

Studio 100% houdt net als voorgaande edities een portfoliocheck voor
(beginnende) illustratoren. In een speeddate met de supercreatieve
artdirectors krijg je de kans om jouw vijf beste werken te laten zien en
opbouwende feedback te ontvangen. Na het Snorfestival wordt er
een winnaar gekozen, waar wij een echte opdracht voor verzinnen.
Zo hebben wij met de winnares van 2014 het boek Babyspel gemaakt
en hebben de twee winnaars van 2015 – we konden echt niet kiezen –
gave ansichtkaarten voor ons ontworpen. Ben jij ons nieuwe talent?
GRATIS
VAN 13.00-15.00 UUR
W W W.STUDIO100PROCENT.NL
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DE WENSENBUS

HANDLEZEN

De wensenbus staat op het festival! Een wat?
Een bus waar je naar binnen mag om je wens
op je eigen manier op papier te zetten.
Daarna versier je de wens en hopen we
dat deze uitkomt. Voor wie? Dat mag je zelf
weten. Natuurlijk krijg je de wens mee in een
mooie envelop! Mied de wensenconsulent
helpt je graag!

In elke hand, groot of klein,
staat een wereld vol informatie. Marjan van Helden
geeft je concrete informatie
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.

PRIJS: €2,-

POËZIE TELEFONIE

Met de Poëzie Centrale van ProcesVerbaal kiezen de dichters welke
telefoon op het Snorfestival zij nu
weer laten rinkelen. Als je de telefoon
opneemt, krijg je een live keuzemenu
en kom je uit bij het gedicht dat het
beste aansluit bij jouw wensen: kritisch,
liefdevol of grappig? Lang of kort?
Zwaarmoedig of luchtig? Laat je
verrassen. Je kunt zelf ook met de
telefoons naar de dichters bellen via
nummer 15. Smaakt het naar meer?
Dan kun je op ieder moment bellen
met de geautomatiseerde versie,
de Poëzie Computer: 085-3018051
(lokaal tarief).

PRIJS: 10,-

GRATIS
W W W.PROCES-VERBAAL.NL
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OPEN ATELIER

SNOR-FABRIKANTEN

Door de week hard aan het
werk in hun eigen bouwkeet/
pipowagen/zeecontainer en
deze zondag als entertainers
tot uw beschikking.

16
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UKELELE

De ukelele is het leukste instrument om te leren spelen.
Eenvoudig, laagdrempelig, vergevingsgezind en
faalangstvrij. Schuif aan bij de meiden van Uked,
pak een ukelele en speule moar! Kan jou ‘t schelen.
TIJDEN: 13.00 EN 15.00 UUR
PRIJS: €10,W W W.UKED.NL

WORKSHOP: AMULET VERSIEREN

Heb je een wens voor jezelf of
een ander? Kom een mooie
wensamulet maken en wie weet
komt je wens wel uit! Of zijn al
jouw wensen al vervuld? Dan ben
je ook welkom, hoor.Je krijgt van
ons een amulet die je mag beschilderen en je kunt te ketting versieren met kralen en veertjes. We
zijn nu al benieuwd naar hoe
jouw amulet eruit gaat zien!
PRIJS: €7,50
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MONSTERK AARTEN
MET EN PUBLIQUE

Iedere dag zijn Martijn en Inge
van En Publique in de Snorfabriek
aan het werk en verzorgen ze
niet alleen de boeken van
Uitgeverij Snor, maar ook
websites, huisstijlen en nog
veel meer. Tijdens dit festival
kun je bij En Publique terecht
voor het maken van enge, lieve,
gevaarlijke of gekke monster
kaarten! (durf die maar eens
naar opa en oma te sturen)
GRATIS
W W W.EN-PUBLIQUE.NL

COMBINEREN KUN JE LEREN

‘Waarom ziet de buurvrouw er
altijd zo fantastisch uit en waarom krijg ik dat nooit voor elkaar?’
Je buurvrouw kent het geheim van
kleren combineren al! En dat kun
jij nu ook leren. Schuif om 13h of
om 15h aan bij de caravan van
stijlcoach Yolande en leer alles
over de Kunst van Combineren.
Inclusief foto’s, tips en hilarische
eye-openers.
GRATIS
TIJD: 13:00, 15:00
W W W.YOLANDEAVE.NL
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PORTRETTEN TEKENEN

Altijd al een portretje willen hebben van bijvoorbeeld jezelf met
je beste vriend of partner? Tijdens het Snorfestival kun je door
Romy van Studio Peonia een portret laten tekenen. Een leuk geschenk voor jezelf of voor een ander! Met een persoonlijk portretje
kun je jullie band op unieke wijze
laten vereeuwigen. Elk portret
wordt met aquarelverf geïllustreerd waarbij er goed gekeken
wordt naar persoonlijke kenmerken van de geportretteerde.
PRIJS: €10,-

FLAVOURITES

De studio van Flavourites moet
je gezien hebben. Tijdens het
festival kun je hier supergeestige
foto’s maken. We verklappen
nog niet teveel, kom gewoon
aanwaaien! En zet alvast in je
agenda: 20+21 mei vindt in de
Utrechtse Werkspoorkathedraal
het webshopevent Flavourites
Feest plaats, daar kun je naast
het maken van dit soort (te) gekke
foto’s nog veel meer leuke dingen
doen!
GRATIS
W W W.FLAVOURITES.NL
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K APITAAL

K APITAAL DJ CREW

Kapitaal heeft tijdelijk hun
werkplaats in de Snorfabriek
en zeefdrukt vandaag wat af!
Ook verkopen ze mooie
grafische zines en T-shirts.
Kom gezellig langs!
Vinden ze leuk!

De Kapitaal crew zet wat
plaatjes op. Viezige tropical
ritmes en vuilbekkende r&b
zangeressen. Dus... kont naar
achteren en schudden met
die BISNISS.

W W W.FACEBOOK.COM/
K APITAAL
W W W.INSTAGRAM.COM/
K APITAALUTRECHT

CRAFTEN IN CRAFTKEET

In de Snorfabriek geeft kunstenaar Giselle Banel om de
vrijdag allerhande workshops:
papier-mozaïeken, borduren,
haken, schilderen, DIY interieur-

dingen maken en nog meer
moois. En ook tijdens ons festival
kun je samen met Giselle flink
tekeer met papier, schaar, lijm
en harde beestjes.

S N O R V O O R J A A R S F E S T I VA L 2 0 1 7

21

LEONARD BOREAU

Onze huisgoochelaar Leonard
Boreau is er ook! Tenminste: we
hopen niet dat ie zichzelf weg
goochelt. Als iedereen lief en
vrolijk is, loopt hij gewoon rond
en goochelt voor kleine groepjes.
En voor grote.
W W W.LEONARDBOREAU.NL

DRUKSTRAAT

Said, wie kent ‘m niet? Ieder festival maakt ie
tot een waar feest met z’n Drukstraat. T-shirts,
tassen, truien, ze worden unieker dan uniek
als je langs de Drukstraat bent geweest.
Hoe leuk om je liefde voor je moeder te uiten
via een zelfgemaakt T-shirt? Just saying...

22
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BLOGGERSCAFÉ

Onder leiding van bloggersguru Kirsten Jassies hebben
we bij haar Bloghut een speciaal bloggerscafé ingericht.
Hier zijn vooraanstaande bloggers druk aan het p
 osten
over al het leuks van het Snorfestival.
W W W.JUSTK.NL

#snorfestival #snorfabriek #gezellighe
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LEKKERE WORST

FEELING HOT, HOT, HOT

Onze eigen worstenmaker
Steph bakt ze weer bruin!
Op z’n eigen BBQ legt
-ie de ene na de a
 ndere
worst te grillen, roken of
wat is het eigenlijk dat
die worsten zo lekker
maakt. Jahaa, dat is het
geheim van Steph. Je
kunt de worsten zelf
komen proeven. Op een
broodje bijvoorbeeld,
met of zonder HotMos-
sambal erbij. En koop
meteen een portie worst
voor thuis.

Nadat een van zijn sambals de derde plaats
won op het Dutch Chili Fest 2016 is Mos zijn
eigen label begonnen: HOTMOS – Hot Food
& Spicy Products gemaakt van Indonesische
rawits, Mexicaanse jalapeño’s en Surinaamse
Madame Jeannettes, gecombineerd met
eerlijke biologische producten. Op ons
festival leert Mos iedereen die het maar wil
de kneepjes van het sambal-vak. Binnen
25 minuten maakt Mos je wegwijs in de
verschillende soorten sambals, pepers en
ingrediënten en loop jij naar huis met je
eigen gemaakte hete shit.

24

PRIJS: €10,W W W.HOTMOS.NL
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MUZIEK
SOUND
CONTAINER

EASY
ALOHA’S

Op het Youtube kanaal van de
Soundcontainer wordt elke week
een nieuwe artiest in de schijnwerpers gezet met mooie intieme
video- en audio opnames van
een aantal nummers. Tijdens het
festival spelen van deze artiesten
live in de Soundcontainer.
Moet je bij zijn!
PRIJS: GRATIS ENTREE, MAAR

In de jaren ’90 waren ze als
underground heroes beroemd
in de internationale Easy
Listening wereld en draaiden
ze plaatjes van Amsterdam tot
New York.
Tegenwoordig doen ze maar
wat, maar voor ons festival
pakken ze hun coolste
plaatjes erbij.

BIJ HET VERLATEN VAN HET

W W W.EASYALOHAS.NL

CONCERT IS HET FIJN ALS JE
EVEN IN JE PORTEMONETTE TAST

Abonneer je nu alvast op het You
tubekanaal van de Soundcontainer
om wekelijks de nieuwe artiesten
te bekijken en te beluisteren.
W W W.SOUNDCONTAINER.COM
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ETEN EN
DRINKEN
KOFFIECORNER

LILA LIMOBAR

Onze vaste horecapartner
Vive le Vin – what’s in a name
– maakt ook superlekkere koffie.
Op het Easy Aloha plein kun je
even rustig bijkomen van het
festivalgeweld en achterover
liggen met een lekkere koffie.
Of wijn. Of bier. Of vriend/
vriendin.

Een feest is nooit een feest als Pleuntje
& friends niet zijn geweest. Ook dit jaar
weer van de partij met de Lila Limobar.
Overheerlijke smoothies, sappen én dit
keer met zelfgemaakte chutney van Rian
Nix, Je weet wel van Zelfingemaakt
en Likeur en Limonade (beide boeken
gewoon te koop in de Snorshop).

GEBAKSFIETS

Mmm, zo’n lekker taartje van
Margot Maakt ‘t gaat erin
als koek! Sla je slag bij de
gebakfiets. Want zoals we
hier in de Snorfabriek
zeggen: skinny people are
easier to kidnap; Stay safe,
eat cake!
W W W.MARGOTMAAKTT.NL
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IJSFIETS

Voordeel van je eigen
fabriek is dat je niet zo afhankelijk
van het weer bent. Want een ijsje
smaakt ook prima bij -10 graden
weten we uit eigen ervaring.
De ijsfiets fietst rond. Ga ervoor
liggen en scoor zo’n lekker zelf
gemaakt ijsje.

BIOLOGISCHE FRITES

Friet uit de Snorfabriek, daar kun
je ons voor wakker maken. Met
een dot mayo erover, mmm…
Wij gaan alvast in de rij staan!

VIVE LE VINS ZOMERBAR
POFFERTJES

Poffertjes uit de poffertjeswagen
van Chiel. Klassiek met met
poedersuiker en boter of voor pa
en ma met een beetje Cointreau.

In de hoop op een beetje lekker
weer, gooien we de bar in De
Grote Lege Ruimte open. En als
het niet lekker weer is, smaakt
een biertje natuurlijk net zo goed.
Of wijn. Of fris. Of koffie. Of thee.

MME CHARLOTTE

Our own queen of the BBQ.
Samen hebben we avonturen
beleefd in het verre China om
de prijs voor het beste BBQ-boek
ter wereld op te halen. Op ons
festival maakt ze heerlijke vega-
dingetjes. Je mag natuurlijk ook alle
vragen stellen over de ultieme BBQ.
W W W.MADAME-CHARLOTTE.NL
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GROTE
LEGE
RUIMTE
Achter de witte klapdeuren
staart je een Grote Lege Ruimte
aan. Tenminste op normale dagen.
Maar vandaag hebben we de
GLR omgetoverd tot bruisend
festivalterrein. Komt dat zien!

28
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CIRCUS MOUSTACHE (KINDEREN)

Helaas niet ons eigen circus, al voelt het
soms wel een beetje zo. En zien we er de
dag na het festival altijd wel uit als een
clown. Dit circus is van Jasper Riedeman.
Ieder jaar verblijdt hij ons weer met z’n
vrolijke fratsen. Balanceren, jongleren,
acrobatiek… hij leert het je allemaal.
GRATIS
WWW.CIRQUEMOUSTACHE.COM

BIERQUIZ

Beer is the answer, maar wat was the
question ook alweer? In deze leuke en
gezellige bierquiz krijg je een paar
pit—tige vragen over je favoriete drank
voorgeschoteld. Terwijl je hersenen
kraken, geniet je van een heerlijk
speciaalbiertje naar keuze. De beste
quizzer van de dag wint een gratis
deelname aan de workshop bierbrouwen van De Bierpionier t.w.v. 110 euro!
PRIJS: €7,50
WORKSHOPBIERBROUWEN.NL

BEER
IS
THE
ANsWER

THE VIRTUAL REALITY CINEMA

Night Fall: ’s werelds eerste virtual
reality balletvoorstelling. Stap een
fascinerende wereld binnen, waar
de grens tussen droom en realiteit
lijkt te verdwijnen. Met behulp van
virtual reality ga je volledig op in
het verhaal. Voor balletliefhebbers, maar ook als je nog nooit
een balletvoorstelling hebt gezien.
WWW.THEVRCINEMA.COM
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WE LOVE YOU

Mensen groeien van complimenten.
We worden er gelukkig van. Ivo Jansen,
auteur van het Vriendenboek voor Volwassenen, biedt je de kans om de complimenten
voor je vrienden onder woorden te brengen
en ze op een kaartje te schrijven. Verrassing:
wij plakken er een postzegel op en doen ‘m
voor je op de bus! De mooiste kaart die je
ooit hebt gestuurd.
GRATIS

Draag je liefde voor de mensheid uit met dit
unieke We Love You shirt! Eenmalig te koop
tijdens het Snorfestival.

PETS TRAILERPARK

Pak een kwast en schilderen maar!
Onder leiding van Pet van de Luijtgaarde metamorfoseert een oude
caravan tot een waar kunstwerkje.
Samen met je collega’s, vrienden,
familie of gewoon helemaal alleen, schilder je er op los en druk
je je eigen unieke stempel op één
van Pets sleurhutten.
W W W.HOTSTAR.NL

BIJENHOTEL

Bijen zijn heel belangrijk, ook in de stad. Het gaat
alleen niet zo goed met de bij. Daarom gaan we
ze een handje helpen. Kinderen kunnen aan de
slag om een bijenhotel te timmeren. Wanneer je
het hotel een plekje in de zon geeft, zullen bijen in
mum van tijd een kijkje in de tuin nemen.
PRIJS: €7,50
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PSYCHONLOGISCH – BURO RUST

Hoe goed ken jij jezelf? Laat je
persoonlijkheid analyseren door dokter
De Goede, Steeman en Hartjes in het
psychonlogisch o
 nderzoek! Wij plakken
etiketjes op je, doorgronden je diepste
angsten en voorspellen je toekomst.
Elke patiënt krijgt een persoonlijke en
unieke map mee naar huis vol analyses
en tekeningen, en het gaat allemaal
over jou! Of nouja, wat wij van jou
vinden dan.
PRIJS: €15,-

NACHTPOST

BOOST STOELMASSAGE

Kom tussen de workshops door even
een stoelmassage halen. Wij geven
je een boost om de rest van de dag
op door te kunnen! Last van pijntjes
aan de nek of rug? Kom langs!

Kom een nachtkaartje schrijven
onder het genot van de mooiste
liedjes over de maan en met een
zweempje van de nachtbloeiende
tuberose in de lucht. Je kunt kiezen
uit verschillende door
Cebine geïllustreerde postkaarten
met als thema nacht. Is je kaartje
klaar, dan doe je ‘m in een envelop met een mooie zegel die na
middernacht pas verbroken mag
worden. Wij stoppen ‘m voor je
in de brievenbus!
Deze nachtpost is een voorproefje
van het Nachtboek van Cebine
Nieuwenhuize dat in het najaar
bij ons verschijnt.
W W W.CEBINE.NL
PRIJS: €3,- INCLUSIEF POST
ZEGEL EN VERZENDING

PRIJS: €12,- PP. BIJ 2 PERS.: €20,WWW.BOOST-STOELMASSAGE.NL
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HEEL GESCHIKT

Je ziet ze de laatste tijd steeds vaker: van die prachtige bossen
bloemen. Dikke kans dat zo’n bos van Bloomon is, een online
bloemenservice. Bloomon bezorgt die prachtige bossen gewoon
bij je thuis. En het leuke is: tijdens het festival delen de Bloomon
bloemstylisten hun geheimen met je. Je leert de ins en outs van het
schikken en hoe hoe je de bloemen zo lang mogelijk goed houdt.
Met de tips van de stylisten leer jij ook die finishing touch te
geven die je bos nog mooier maakt. En daarna loop je even
naar de Bloomon stand om alle ins en outs te horen over de
bloemen-abonnee-service.
PRIJS: €27,50 INCLUSIEF BLOEMEN
W W W.BLOOMON.NL
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VOORJAARSTATTOO’S

Wil jij tijdens dit Snor Voorjaarsfeest
helemaal opgaan in de lente? Illustrator
Aniek Bartels staat paraat met de door haar
geïllustreerde temporary tattoos waarvan
je de zomer in je bol krijgt. Met zo’n stoer
plakplaatje maak je al snel de blits en ben
je klaar voor het kortemouwenweer.
W W W.ANIEKBARTELS.NL
PRIJS: €3,-

TEKSTCOLLAGES MAKEN

Tekstcollages, beeldgedichten,
verbaal geknutsel: plak er maar
een term op. Pak er een schaar
en lijmstift bij en remix de krant.
Het hoeft allemaal niet waar te
zijn, als het maar om te lachen is!
En met Geert Simonis als workshopgever zit dat wel snor.
PRIJS: €3,FILOSOFISCHE & KUNSTZINNIGE

COLLAGEROCK.TUMBLR.COM

KLIEDERBOEL MET ARTY FARTY

Studio Arty Farty verzorgt workshops voor kinderen waar nieuwe
ideeën en inzichten gekweekt
worden en groeien. Ben jij klaar
voor experimenteren, verven, kliederen en vragen met zonder antwoorden? Volg dan deze mini
workshop waar kunst en filosofie
samenkomen.

MACRAMÉ PLANTENHANGER

Maak je eigen macramé plant
hanger! Inclusief pot en plant.
Zo, jij hebt je moederdagcadeau
voor elkaar!
TIJDSTIP: 13.00, 14.30, 16.00
PRIJS: €7,50

VOOR WIE: VOOR KINDEREN
VAN 4 T/M 10 JAAR
PRIJS: €3,-
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BLOEMEN PROEVEN BIJ DE
VAN GROND TOT MOND BUS

Tijdens het Snorfestival wordt
de Van Grond tot Mond Bus
omgetoverd tot bloemen-limo
proeflokaal. Want wist je dat
bloemen niet alleen heel
mooi, maar ook erg lekker
zijn? Kom proeven welke
limonade jij het lekkerst
vindt. De madelief-, paardenbloem- of lavendellimo? Kies
jouw lievelingsdrankje en
neem het recept van deze
limo mee naar huis.
PRIJS: €3,-

VINTAGE SCOREN BIJ
VINTAGE PHOBIA

No Vintage Phobia
verkoopt vintage, accessoires, betaalbare
kunst, tweedehands
en premium merken
voor relaxte prijzen.
Binnenkort vanuit
Willemstraat 57 in
Utrecht, midden in
de gezellige wijk C.
En vandaag vanuit
de Snorfabriek.
W W W.NOVINTAGEPHOBIA.COM
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PORTEMONNEE MAKEN

Maak en versier je eigen duurzame
portemonnee van een pak sap. Een pak
sap? Ja echt! Hoe? Dat gaan we je
leren. Is je portomonnee af? Dan krijg
je een knutselcertificaat met daar op
een stap voor stap uitleg hoe je thuis
nog meer duurzame portomonnees
kunt maken.
PRIJS: €3,-

DINOLAB VAN PROEFJES
MET BOEFJES

Tijdens het Snorfestival kan je
zelf fossielen maken en onderzoek doen naar dinosauriërs.
In het Dinolab van Proefjes met
Boefjes gaan kinderen zelf
aan de slag en met hun eigen
experimenten en proefjes.
Kinderen kunnen in het Dinolab
zelf fossielen maken. Normaal
duurt dat miljoenen jaren, maar
tijdens het Snorfestival gaat het
gelukkig iets sneller. Daarnaast is
er ruimte om te experimenteren
met verschillende dinosaurussen
en te leren over groepjes en
samenstellingen.

FOTOBUS

Je kunt rijden in een oud VW-busje, je kunt erin
slapen, er dagen mee zoet zijn in de garage…
maar je kunt er ook foto’s in maken. De VW-fotobus is een vintage T2 (voor de kenners) omgetoverd tot photobooth. En denk je nu: ja maar, ik
sta altijd zo stom op foto’s: hier tover je jezelf in
no time om tot een diva, meneer, echte mevrouw,
professor, etc, etc. Muziek! Licht! Geluid! Camera aan! Je wist niet dat je het in je had.
W W W.FOTOBUS.NL
PRIJS: €3,-
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SASHIKO BORDUREN & ARMBANDJES WEVEN

In het open atelier leer je de basistechnieken
van het sashiko-borduren. Je kiest een van de
pakketten (sleutelhanger/pannenlappen/toilettas) en kunt meteen aan de slag! Je krijgt een
TOUTDOUX kit mee naar huis om je werk
thuis af te maken, dus geen haast.
Liever een armbandje weven? Leer de basistechnieken van het weven en maak je eigen
unieke en persoonlijke armband.
W W W.STUDIOTOUTDOUX.NL
PRIJS: €10,- TOT €25,-
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SHOPPEN BIJ MENEER EN
MEVROUW DE BOER

LABEL OF THE ELEMENTS

Label of the Elements bestaat uit Chris en
Willemien en is een nieuw merk met steden-souvenirs voor nieuwsgierige reizigers die van design houden. De eerste
items in de collectie zijn posters en ansichtkaarten. Die zijn niet alleen mooi, je
steekt er ook wat van op over een stad.
Hun concept is geïnspireerd op het periodiek systeem der elementen uit de scheikunde. Ze hebben alle steden ter wereld
geordend in een vergelijkbaar, kleurrijk
systeem dat ze allemaal met elkaar verbindt. Tijdens het Snorfestival verkopen ze
de vrolijke steden-souvenirs en koop je
hun allereerste eerste art edition ooit!

Superbijzondere, unieke, maar
vooral mooie overblijfselen uit de
jaren 50, 60 en 70. Bij Meneer
en Mevrouw de Boer vind je
de mooiste vintage design
klassiekers maar ook gewone
gebruiksvoorwerpen uit de
50’s, 60’s en 70’s.
W W W.MENEERENMEVROUW
DEBOER.NL

W W W.LABELOFTHEELEMENTS.COM

VERVEN MET BLOEMEN

Tijdens deze workshop verf je een zijden
sjaaltje met natuurlijke verfstoffen. Je waant je
in een bloemenzee en ontdekt allerlei mooie
kleuren die gewoon uit de natuur komen! Met
vers en gedroogd plantenmateriaal worden
de patronen op de stof geprint. De workshop
is op inloop en je kunt je eigen persoonlijke
sjaal anderhalf uur later ophalen.
PRIJS: €15,-
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FLOW
FOR PAPER
LOVERS
Zelf stationery maken? Dat kan in de kas van onze mediapartner
Flow. Tijdschrift Flow geeft in samenwerking met Lisa Manuels
van Elleaime.nl weer de inmiddels beroemde DIY Stationery
workshop waarin je aan de gang gaat met Lisa's jaloersma
kende verzameling prints, stickers, papier, draad, naald, lijm
en stempels. Een walhalla voor paper lovers! Per sessie kunnen
er maximaal 12 personen aanschuiven aan onze workshop
tafel, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
GRATIS
TIJDEN: 13, 14, 15 EN 16 UUR
WWW.FLOWMAGAZINE.NL
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Mede mogelijk gemaakt door het initiatievenfonds van Gemeente Utrecht en Real Concepts.
Fotografie en illustraties: Silvio Zangarini, Kirsten Jassies,eborah van der Schaaf e.a.

Doei!

TOT ZIENS IN DE SNORFABRIEK!
di-vrij 10.00 - 18.00
za:10.00 - 17.00
zo: 12.00 - 17.00
maandag gesloten

REAL CONCEPTS
marketing en realisatie

www.snorfabriek.nl
2e Daalsedijk 14a, t.o. 151, Utrecht

