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WAT IS EEN FOLLY?

Een folly is een bouwwerk dat met opzet ‘nutteloos’ of bizar is. In het Engels betekent   
folly dwaasheid. Een folly heeft geen praktische functie. Folly’s vertellen vaak een  
verhaal. Veel folly’s kunnen wellicht als kunst in de openbare ruimte worden beschouwd.

MISSIE

DOELSTELLING

Een jaarlijks terugkerend Folly Art evenement waar makers hun creativiteit, vaardigheden 
en productiviteit kunnen ontwikkelen en tentoonstellen. Voor de makers een wedstrijd en 
voor bezoekers “out of the box” bouwcreaties. Folly Art Norg wordt georganiseerd in en 
rond het natuurrijke esdorpenlandschap van Norg, gemeente Noordenveld in Drenthe. 
Begin augustus start het evenement met een feestelijke openingsdag en kunnen bezoe-
kers vier weken lang de folly route bezoeken.

In de doelstelling van stichting Amonet staat dat ze nieuwe, jonge makers een kans wil 
bieden om zich te presenteren en ontwikkelen. Met het reeds 15 jaar georganiseerde 
kleinschalig beeldend locatietheater Festival Worteldagen (zie www.worteldagen.nl) 
heeft stichting Amonet vooral theaterstudenten deze kans geboden. Stichting Amonet 
wil met Folly Art Norg ook de bouwkunst een podium geven en bezoekers kennis laten 
maken met het begrip “folly”. Met een jaarlijks terugkerend evenement kan Norg naast 
een toeristische trekpleister, bekendheid krijgen als “Folly dorp van Nederland”. Folly Art 
Norg is uniek en baanbrekend in Nederland.



DEELNAME

Iedereen is welkom. Niet alleen architecten en kunstenaars, maar ook natuurliefheb-
bers, wandelaars, dagjesmensen, kinderen, creatievellingen, fietsfanaten, vrije geesten,  
rustzoekers, dorpsbewoners, vakantiegangers, etc. Iedereen die iets heeft met (bouw)
kunst is een potentiële bezoeker van Folly Art Norg.  

SELECTIEPROCEDURE
Na de sluitingstermijn van 1 maart, zal het team van Stichting Amonet alle  
inzendingen beoordelen en 30 ontwerpen nomineren. Deze ontwerpers krijgen  
hierover uiterlijk vrijdag 5 maart bericht. Zij worden uitgenodigd om tijdens  
een gezamenlijke dag hun ontwerp aan elkaar en de organisatie te pitchen.  
Een maquette wordt zeer op prijs gesteld. De exacte locatie (in Norg) en programmering 
worden aan alle betrokkenen kenbaar gemaakt. Tenslotte zal de definitieve selectie van 
de te bouwen folly’s uiterlijk 27 maart bekend worden gemaakt.

WEDSTRIJD

Iedereen die aan de criteria voldoet en een 
goed plan indient kan meedoen (bijlage 1). 
Van 1 januari tot 1 maart 2022 kan een 
plan ingediend worden. Er worden uit de  
inzendingen 15 ontwerpen geselecteerd, 
die in aanmerking komen voor realisatie  
tijdens Folly Art Norg. 
De deelnemers bouwen zelf hun ont-
werp, op een aangewezen locatie door 
de organisatie. Er is een jury die de  
folly’s beoordelen aan de hand van de  
criteria. Zij besluiten unaniem wie de  
winnaar is en de prijs van €5000,- in  
ontvangst kan nemen. Daarnaast kan het 
publiek op hun favoriete folly stemmen en 
wordt hiermee de publiekswinnaar gekozen.

SPELREGELS

Aan de ontwerpen van de folly’s worden  
weinig beperkingen gesteld, het moet  
echter wel een bijzonder bouwwerk worden.  
De materiaalkeuze is vrij. Het bouwbuget 
is €500,-. Een folly moet minimaal 3 m2 en  
mag maximaal 25 m2 zijn en maximaal 4 
meter hoog. Daarnaast moet de construc-
tie veilig zijn voor bezoekers. De bouwtijd op 
locatie is een week, voorafgaand aan 31 juli 
2022. In de bijlages vind je meer informatie 
over de voorwaarden van het deelnemen 
aan Folly Art Norg.



PR

INFOPUNT & RANDPROGRAMMERING

Stichting Amonet heeft met het organiseren van festival Worteldagen, naast een 
groot netwerk, ruime ervaring opgebouwd met het regelen van PR voor evenementen.  
Uiteraard is een uitgebreid PR plan opgesteld en zullen alle noodzakelijke media worden 
benut. Ook het uitzetten van de wedstrijd vraagt hierbij speciale aandacht.

Centraal in Norg is het Kunsterf Norg gesitueerd, Brinkstraat 1 9331 JE, tevens het  
infopunt van Folly Art Norg. Uiteraard is hier het routeboekje en de kaart te koop 
en alle informatie over de folly’s, het evenement en de makers. Er is een uitgebreide  
randprogrammering, met o.a. een tentoonstelling van alle inzendingen. Na de start 
van Folly Art Norg, kunnen bezoekers de hele maand augustus de folly route wandelen.  
Tevens is dagelijks de theetuin geopend. 
Op zondag 28 augustus worden de juryprijs en de publiekswinnaar tijdens een feestelijke 
afsluiting bekend gemaakt.



FAQ

• Folly Art Norg is geen kunstroute, maar 
een wandeling van 7 km langs folly’s. 

• Folly Art Norg is niet bedoeld om met 
de fiets te doen. Wanneer je met de 
fiets gaat, dan mis je soms een folly of 
moet je een eind omrijden. 

• Folly Art Norg is bij uitstek ook geschikt 
voor jonge kinderen. 

• Honden zijn toegestaan, op sommige 
delen van de route aangelijnd. 

• De openingstijden van de kassa zijn 
dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. Het is 
natuurlijk toegestaan om ook buiten 
deze tijden de route te lopen. 

• De gemiddelde bezoeker doet 3 uur 
over de wandeling van 7 km. De wan-
deling zelf kost 1,5 a 2 uur en het bekij-
ken van 15 folly’s duurt gemiddeld bij 
elkaar ook een uur.   

• Eten en drinken meenemen wordt aan-
geraden, onderweg zijn geen pleister-
plaatsen. 

• De route gaat veelal over zandwegen, 
goede wandelschoenen worden aan-
bevolen. 

• Je mag en kan de route ook in meer-
dere etappes lopen op verschillende 
dagen. 
 

• Het routeboekje + de routekaart kost 
€10. Dit bedrag is een bijdrage om ook 
het volgende jaar Folly Art Norg te or-
ganiseren



BIJLAGE 1 - spelregels inzending van een ontwerp

• Mail je ontwerp voor 1 maart 2022  naar follyartnorg@gmail.com of verstuur het naar 
Folly Art Norg p.a Bonhagen 2, 9331 TA Norg 

•  Beschrijf in maximaal 1 A4-tje je ontwerp 

•  Geef je folly een naam 

•  Folly’s vertellen een verhaal, wat is het verhaal?  

•  Maak een visualisatie van je ontwerp (tekening, plaatje, maquette, 3D animatie)  

•  Beschrijf welke materialen je gebruikt   

•  Maak een begroting  

•  Maak een bouwplanning   

•  Motiveer je deelname aan Folly Art 
Norg   

•  Geef in het kort de achtergrond van 
de ontwerper(s)  

• ANW gegevens plus mailadres van 
de  ontwerper 

• Na inzending krijg je een ontvangst 
bevestiging.



BIJLAGE 2 - deelname aan Folly Art Norg

MATERIAAL
De materiaalkeuze is vrij. Bouwers moeten zelf hun materiaal organiseren en verzamelen.  
Houdt bijna de keuzes rekening mee wisselende weersomstandigheden, zoals regen en 
harde wind.  Gereedschap om mee te bouwen dient men zelf mee te nemen. Dit geldt 
eveneens voor het vervoer van materiaal naar de folly locatie. 

OMVANG
Een folly moet minimaal 3 m2 - maximaal 25 m2 zijn en maximaal 4 meter hoog. Dit zijn 
richting gevende maten. Als het ontwerp dit vraagt kan hiervan worden afgeweken, in 
overleg met de organisatie.

VEILIGHEID
De constructie moet veilig zijn. Geen scherpe uitstekende delen, geen los draaiende  
zaken, etc. Het is niet de bedoeling dat bezoekers de folly’s gaan beklimmen of er aan 
sjorren en trekken, maar de ervaring leert anders. Naast de organisatie controleert een 
ambtenaar van de gemeente Noordenveld de folly’s op veiligheid en plaatst zo nodig 
kanttekeningen bij het resultaat.

BOUWPERIODE
Zodra definitieve deelname bekend is kan in principe met (de voorbereiding van) de 
bouw worden begonnen. Dit zal dan echter wel in een eigen werkplaats / atelier dienen 
te geschieden. De laatste week voor 31 juli, de start van Folly Art Norg, kan op locatie 
worden verder gebouwd aan te voren geconstrueerde zaken. Het is echter ook mogelijk 
om pas te beginnen met bouwen de week voor 31 juli en alles meteen op locatie te rea-
liseren.

PLAATSING
Voor de plaatsing en bouw op de folly locatie is de week voorafgaand aan 31 juli ge-
pland, vanaf zaterdag 23 juli. Bouwers kunnen tegen geringe kosten voor overnachting 
en catering terecht bij kampement Bonhagen. Informatie hierover volgt bij de definitieve 
selectie.



LOCATIE VAN DE FOLLY
De organisatie zal een folly route uitstippelen van ongeveer 7 km waarlangs alle folly 
locaties zich bevinden. Een aantal folly’s zullen in het dorp Norg staan, maar het meren-
deel zal buiten Norg komen te staan. Soms staat de folly op privé terrein, dan weer in 
een bos of op een akker. De organisatie bepaalt welke folly waar komt. Hierover valt niet 
te onderhandelen. Bij elke locatie zal een informatie bord komen waarop relevante info 
wordt geplaatst door de organisatie.

BOUWBUDGET
Vanuit de organisatie wordt maximaal €500 materiaal budget verstrekt per folly.  
Afrekening vindt alleen plaats middels bonnen van de gemaakte kosten. De €500 
zijn bedoeld voor materialen; niet voor reiskosten, benzine, catering of andere zaken. 
Na de ondertekening van het contract wordt een voorschot van €250 overgemaakt.  
Na afloop in september wordt het restant overgemaakt, na verrekening van eventuele 
diner, drank, verblijf kosten. 
De ontwerper mag over het bouwbudget heen gaan en dit zelf bekostigen, maar  
extreem dure objecten realiseren is niet de wens van de organisatie.

OPRUIMEN
De bouwers verplichten zich om in de eerste week van september hun folly weer te  
ontmantelen en alle materialen af te voeren naar de daarvoor geëigende plaatsen. Dit 
in nauw overleg met de organisatie. De folly locatie wordt weer achtergelaten zoals deze 
werd aangetroffen bij de start van de plaatsing.

EIGENDOM
De ontwerper is eigendom van het eindproduct, de folly.  De organisatie stelt zich in deze 
op als “galeriehouder”. In de eerste week van augustus bepalen de ontwerper en de 
organisatie een verkoopprijs van de folly. Mocht zich een potentiële koper melden, dan 
wordt de koopprijs, 1/3 – 2/3 verdeeld tussen organisatie en ontwerper. Daarnaast kan 
de organisatie bemiddelen bij de mogelijke herplaatsing van de folly. (vervoer kosten / 
lease vergoeding / etc.)

SPONSORING
Het is aan een ieder vrij om zich te laten sponsoren. Dit kan middels uitleen, crowdfun-
ding, materiaal giften of donaties. Reclame van sponsoren kan niet op de folly locatie 
worden gerealiseerd en uitvoering van eventuele sponsoring reclame / logo’s / etc. is 
voorbehouden aan de organisatie om dit te regelen.

CONTRACT
De definitieve deelnemers aan Folly Art Norg krijgen in april na de bekendmaking van 
hun deelname een contract van de organisatie met alle voorwaarden en regels.

COMMUNICATIE
De communicatie verloopt veelal via de email. Ook een Whats App groep van alle  
deelnemers was waardevol tijdens FAN21.

PR
Er is een PR-plan, waarin alle beschikbare media worden benoemd. Stichting Amonet 
mag alle verworven beeldmateriaal zonder voorbehoud gebruiken voor eigen PR doel-
einden. 



BIJLAGE 3 - jury

De jury bestaat uit vijf personen, die gezamenlijk in de maand augustus een oordeel 
zullen vellen over de gebouwde folly’s. Op zondag 28 augustus zal de jury de winnaar 
bekendmaken van de prijs van 5000 euro. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis zullen 
alle ontwerpers aanwezig zijn en wordt Folly Art Norg afgesloten met een gezamenlijk 
diner. 
 
De  jury van Folly Art Norg 2022 is nog niet bekend, maar zal een representatieve  samen-
stelling hebben met deskundigen uit diverse doelgroepen. De jury zal bij de beoordeling 
kijken naar creativiteit, constructie, materiaal gebruik en originaliteit. Daarnaast nemen 
zij de spelregels en criteria van deze folly ontwerp- en bouwwedstrijd mee in hun keuze.



Alle data van belangrijke momenten van Folly Art Norg in chronologische volgorde:

OPEN CALL
1 januari tot 1 maart

BEKENDMAKING GENOMINEERDEN
5 maart

PITCH GENOMINEERDEN
18 of 19 maart 

BEKENDMAKING DEELNEMERS
27 maart 

GEZAMENLIJK DE FOLLY ROUTE FIETSEN OM LOCATIES PER FOLLY TE BEKIJKEN
18 juni

OPBOUWWEEK VAN DE FOLLIES
23 t/m 30 juli

OPENING FOLLY ART NOG
31 juli om 11:00

FOLLY ART NORG - EVENEMENT
31 juli t/m 28 augustus

BEKENDMAKING WINNAAR
28 augustus

AFBOUWWEEK VAN DE FOLLIES
29 augustus t/m 4 september

BIJLAGE 4 - Belangrijke data


