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Donderdag 19 augustus: Tiemen Hiemstra
Mannen die over daken dansen. Kunstbende 2010-winnaar Tiemen Hiemstra schreef er een verhaal over. 
Zoiets absurds voorstelbaar maken, is volgens het  juryrapport een kunst die maar weinigen verstaan.  

Donderdag 19 augustus: Ronald Ohlsen
Ronald Ohlsen raakte afgelopen winter in een hachelijk avontuur verzeild en doet verslag, met behulp van 
enkele ouderwetse kijkdozen.

Zaterdag 21 augustus: Ontmoet een Vlaamse Dichter, met Andy Fierens, Maarten Inghels en 
Stijn Vranken
Een bomvol programma! Andy Fierens is een overzadigbare literaire veelvraat in de breedste zin van het 
woord. Maarten Inghels is dichter, schrijver en coördinator van de Eenzame Uitvaart te Antwerpen. Stijn 
Vranken is oprichter en bezieler van ‘De Sprekende Ezels’, een chaopoëtisch collectief. Het podium is hun  
strijdtoneel. Een avond met Vlaamse leeuwen en een enkele reus. 

Zaterdag 21 augustus: Sterre van Rossem & Furthur Labelz
Op originele wijze spint Sterre van Rossem poëzie en verhalen rondom vragen over tijd, herinnering, 
identiteit, het leven en de dood. Thijs Havens zorgt voor sferische soundscapes en muzikale omlijsting.

Zondag 22 augustus: Bas Heijne en gasten
Schrijver en columnist Bas Heijne analyseert in zijn nieuwe boek Harde Liefde het Nederlandse onbehagen. 
Op Noorderzon maakt Heijne de tussenstand op in gesprek met prof. Trudy Dehue, Ola Mafaalani, 
artistiek leider van het NNT en Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen. Hein Braaksma leidt het 
gesprek. 

Maandag 23 augustus: Utrechtse Vorlesebühne
In Berlijn zijn de wekelijkse Vorlesebühnen een populair fenomeen: groepen die afwisselend en op literair-
grappige manier over alledaagse ellende vertellen. Op Noorderzon worden de honneurs waargenomen 
door onder anderen Bernhard Christiansen, Maud Vanhauwaert, Caroline Kramer en Jan Veldman, met 
muzikale ondersteuning van Heug. 

Dinsdag 24 augustus: NoorderZlam, voorronde NK Poetryslam
Voor de tweede keer op Literaturia: de officiële Noord-Nederlandse voorronde van de NK Poetryslam. 
Het publiek bepaalt, dus laat je horen voor Justin Zaaijer, T. Martinus, Annegriet Wijchers, Sjaan Flikweert, 
Sacha Landkroon, Claudio Ritfeld, Renée Luth of Cissy Gress. Vanaf 20:30 zijn de voorrondes en om 22:00 
is de finale. 

Woensdag 25 augustus: Jankobus Seunnenga – Uit angst voor de Holheid
Jankobus Seunnenga (ex-Pigmeat, ex-Kobus gaat naar Appelscha) zingt poëtische luisterliedjes met teksten 
van Slauerhoff, Paaltjens en andere Friese schrijvers, compleet met gitaar en anekdotes.

Woensdag 25 augustus: Worm Hoorspelen
Han van der Vegt en Sasker Scheerder | Vankariem
Het gedicht Vankariem is geschreven door Hans van der Vegt vanuit de stem, vanuit de logica van het 
strottenhoofd, gecomponeerd door de Rotterdamse geluidskunstenaar Sasker Scheerder.

Dirk Vekemans en Henk Bakker | De Hartmann Roede
De Hartmann Roede is een hoorspel geschreven door de Belgische dichter Dirk Vekemans met muziek en 
sounddesign van en door muzikant/componist, producent en radiomaker Henk Bakker.



Donderdag 26 augustus: Bernhard Christiansen en Isabelle van Dooren
Bernhard Christiansen (teksten) en Isabelle van Dooren (piano) spelen een muziektheater-programma op 
basis van teksten van de absurdistische Russische schrijver Daniil Charms en muziek van veelal moderne 
componisten, met de onheilspellende titel Geleidelijk verliest de mens zijn gedaante.

Donderdag 26 augustus: Asfaltfee
Cor van Ingen (Spinvis) en Ellen Deckwitz (Nationaal Kampioen Poetry Slam 2009) slaan de handen ineen 
en noemen zich Asfaltfee: een muzikaal-poëtisch experiment waar klank en vers elkaar versterken en er 
iets ontstaat dat taal en toon ontstijgt. Met bijdragen van Peter Knipmeijer.

Vrijdag 27 augustus: Donskoy
Donskoy was de zoon van Tsaar Ivan II. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. Toen het Russische hof 
in 1591 het testament bekend maakte, meldden honderden Donskoy fs zich als wettig erfgenaam. Tommy 
Wieringa, Arjan Witte en Gerrit de Boer zijn de huidige troonpretendenten. Na een oorverdovende stilte 
van meer dan tien jaar laten zij weer van zich horen. Een muzikale en poëtische duizendklapper!

Vrijdag 27 augustus: J.D. Salinger
R. De Wit, S. Arnouts en F. Vielen doen in drie kwartier een poging hun liefde voor J.D. Salinger uitputtend 
te verklaren opdat een ieder, zoals zij het zeggen, weet ‘waar wij het over hebben als wij het over Salinger 
hebben - en waarom wij van hem houden’. 

Vrijdag 27 augustus: Worm Hoorspelen
Peter Wiesenthaner en ACG Vianen | Bij het Eerdere Bij het eerdere is een woordkunstig werk op een 
tekst van de dichter ACG Vianen. Muziek en geluid hierbij worden gemaakt door electromuzikant Peter 
Wiesenthaner.

Didi de Paris en Anne Wellmer | Lloyd Lloyd is een radiofonisch hoorspel van de Belgische scribent, 
starfucker en podiumpersoonlijkheid Didi de Paris en de Duitse performance-, installatie- en 
geluidskunstenares Anne Wellmer.

Zaterdag 28 augustus: TheaterStripNacht
Zone 5300, het tijdschrift voor Strips, Cultuur en Curiosa, komt met een bus vol artiesten naar 
Noorderzon. Peter de Wit (Sigmund), Jong en Frij (uit De Telegraaf), Jan Vriends, Kito en Vincent, Theo 
van den Boogaard (Sjef van Oekel), Merel Barends en Natasja van Loon, de Cartoonjocks Flo en Nozzman, 
Barbara Stok en Lamelos laten zien wat ze in huis hebben: van grote stripneuzen tot Dylanesque diepgang. 

Van vrijdag 20 - zaterdag 27 augustus - KidsLiteraturia, Onder de wilg
Onder de grote wilg op de Speelweide liggen allemaal paddenstoelpoefjes. Matty de Vries, Linda de Haan, 
Tjibbe Veldkamp, Harm de Jonge, Hieke van der Werff  en Mariken Jongman lezen onder de grote wilg 
voor uit eigen werk. Voor kinderen en stiekem ook voor hun ouders. 


