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Norg krijgt tweede
editie van Folly Art

Stichting Amonet uit Norg organi-
seert voor het tweede achtereen-
volgende jaar Folly Art Norg. In
2018 vond met groot succes voor
de eerste keer Folly Art Norg
plaats. Dertien ontwerpers plaat-
sten in een route van 15 km hun
folly. Gedurende de maand augus-
tus bezochten ruim 1500 bezoe-
kers de zeer gevarieerde folly’s en
genoten van de prachtige omge-
ving. (Zie voor een foto-impressie
www.amonet.nl).

Een folly is een bouwwerk zonder
functie, in het Engels betekent
folly dwaasheid. Folly Art Norg is
een cross-over tussen design, ar-
chitectuur, bouwkunst, landschap
art, scenografie en vakmanschap.
De organisatie wil ontwerpers de
kans geven een folly te realiseren
en bezoekers de gelegenheid
geven deze folly’s te bekijken in
de natuurlijke omgeving van het
toeristische esdorpenlandschap
van Norg, Drenthe. 

In 2019 vindt Folly Art Norg voor
de tweede keer plaats. De start is
op zondag 4 augustus, daarna blij-
ven de folly’s vier weken staan.
Stichting Amonet daagt ontwer-
pers / bouwers uit om deel te
nemen aan dit unieke evenement
door hun folly ontwerp in te stu-
ren en kans te maken op de hoofd-
prijs van €5.000. Tien folly’s zullen

Garage 

Brummel
Peesterstraat 6, Norg

Tel. 0592 - 614069

Voor onderhoud groot

en klein moet u bij 

Garage Brummel zijn.
Onderhoud en verkoop alle merken

Goede voornemens?
VAL-FIT-AF bij

Bewegingscentrum Norg

Wil je minimaal 5 kg. afvallen en je fitter voe-
len? Meld je dan aan voor dit programma!

Start in week 2 (t/m 14 januari)

10 weken lang 3x per week sporten,
voedingsadvies en persoonlijke 

begeleiding
€ 35,-  voor leden
€ 155,- voor niet-leden (+17,50 voor TGS)

Meld je aan bij Froukje of Marian
(0592 - 612078)

in 2019 worden geselecteerd en
gerealiseerd.

Wil je mee doen met Folly Art
Norg 2019?
Je krijgt een budget van €500 voor
materiaal en er zijn een aantal
randvoorwaarden waar de folly
aan moet voldoen. Om precies te
weten hoe het allemaal in elkaar
zit; kijk dan op de website en/of
vraag het ‘Wedstrijdpakket FAN19’
aan met alle informatie via folly-
artnorg@gmail.com.

Inzending van het ontwerp kan
tot 1 maart 2019. De selectie van
de definitieve deelnemers is op 21
maart.

Iedereen mag meedoen
Tijdens Folly Art Norg 2018 deed
een diverse groep ontwerpers
mee; kunstenaars, bouwkundigen,
architecten, meubelmakers en
ontwerpers. Maar ook een mond-
hygiëniste met haar familie
bouwde een prachtige folly. Dus:
schroom niet en maak een plan!
www.amonet.nl 

Drents Vocaal Ensemble over 
Liefde en Leven in Margarethakerk

Zondag 13 januari, aanvang 15:00, geeft het Drents Vocaal Ensemble
in de Margarethakerk te Norg  een bijzonder concert met een gevari-
eerd en expressief programma van Spaanse liederen onder de titel
‘Van de liefde en het leven’. Het eerste blok bevat gemengde middel-
eeuwse stukken waarna de ballade Negra sombra van Juan Cápon
volgt, die symbolisch is geworden voor Galicië. Na de pauze zingt het
koor vier delen van de Romancero Gitano. Deze gedichtencyclus van
Federico García Lorca (1852-1909) werd getoonzet voor koor en gi-
taar door de Spaanse neoromantische componist Marcel Castelnuovo
-Tedesco (1895-1968). Gitarist Levi Akkerman begeleidt het koor in
dit werk en speelt daarnaast enkele werken van componist en gitarist
Francesco Tárrega (1852-1909). Het laatste blok omvat liederen van
de Argentijnse componist Carlos Guastavino (1912-2000). Hij ver-
werkte  populaire en folkloristische ritmes en melodieën in een ro-
mantisch-klassieke stijl. Toegangskaarten zijn voor € 11,50 in
voorverkoop te verkrijgen bij Boekhandel Daan Nijman te Roden, tic-
kets.daannijman.nl en de Wereldwinkels in Leek en Norg (ma-vr 14-
17 uur). Zie voor meer informatie www.cultureleraadnorg.nl


