Folly Art Norg 2018
Een nieuw evenement in Norg
Dertien folly’s staan verspreid in een fraaie route van 16
kilometer rond het dorp. Als bezoeker kun je wandelend of
met de fiets de bouwwerken bekijken die op prachtige
locaties zijn te vinden. Dertien ontwerpers hebben met een
gering budget van € 500 en een hoeveelheid energie hun folly
gerealiseerd en ze dingen daardoor mee met de juryprijs van €5.000.
Zondag 5 augustus
Ma. 6 aug. t/m 2 sept.
Zondag 2 september

: 11.00 officiële start van Folly Art Norg
: dagelijks folly routes
: 16.00 prijsuitreiking en afsluiting FAN

Routekaart verkoop dagelijks van 10.00 - 17.00 uur
Kunsterf Norg, Brinkstraat 1, 9331JE Norg

Wat is een folly?
Bouwwerken zonder functie, objecten in de buitenlucht, landschap art,
vermaak architectuur, kunst in de openbare ruimte. Maar als je er eenmaal
een paar gezien hebt vergeet je het niet meer en wil je er steeds meer zien.
Al vele honderden jaren bouwen mensen nutteloze bouwsels in hun tuin of
op hun land. Nu, hier in Norg in het natuurrijke esdorpenlandschap zijn
gedurende een maand dertien van deze bouwsels verrezen.

Algemene informatie
Als bezoeker van Folly Art Norg start je bij het Kunsterf Norg. Bij de
monumentale boerderij kun je alle informatie verkrijgen die nodig is om een
geslaagde folly tocht te maken. Er is een boekje met informatie over de
makers, de folly’s en de route, kosten € 10.
De follyroute is 16 kilometer, wandelen of fietsen, of 2 x een halve route van
8 kilometer. Neem je eigen fiets mee als je niet wil wandelen. Er zijn een
beperkt aantal rustieke fietsen te huur à 5 euro. De route gaat veelal over
zandwegen en fietspaden, met de auto is de route af te raden. Parkeren kan
op het eigen parkeerterrein bij Kunsterf Norg, in de Hofstraat.
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Edo Pronk
Koen van Uden
Jesper Veltrop
Anna Rijff & Navajo Broere
Tim Vinke
Joyce Zwerver
Pim Kraan
Xek Breed
Reinier van den Berg & Ton de Vreede
Margreet Klaverdijk
Bart van der Werf
Victor M. Sanchez
Raymond Dingemanse

Tubehenge
Show yourself
Fie
Outside exit
Ver-kijker
Poorten
the Nest
Zwarte toren
Home sweet home
Stormhuis
de Vlieger
Dandelion
(on)Zin

Opening
Op zondag 5 augustus, de startdag van Folly Art Norg, vanaf 10.00 uur een
aantal extra activiteiten op het terrein van Kunsterf Norg. Om 11.00 uur de
officiële opening door Gerrit Kamstra van de provincie Drenthe. Om 16.00
uur ontmoet de ontwerpers / bouwers en ga in gesprek.
En verder: routeboekje verkoop, de maquette tentoonstelling, terras en bar,
een doorlopende folly presentatie, de bouw je eigen folly hoek en nog veel
meer.
Georganiseerd door stichting Amonet in samenwerking met het IVN Norg
Meer info: www.amonet.nl
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