
1 t/m 3 JUL 2016
LANDGOED LARENSTEIN
ontdek het  landgoed en haar bewoners

Proeven

Beleven
Ki jken

Dit festival is georganiseerd door de 
bewoners van landgoed Larenstein

Over dit festival

Helicon mbo Velp en hogeschool Van Hall Larenstein zijn 
al jarenlang de trouwe bewoners van landgoed Larenstein. 
Vanaf 2015 kwam daar Studio26 bij. Al snel ontstond de 
wens om meer samen te werken en landgoed Larenstein op 
de kaart te zetten. Festival De groene loper is de verbinding 
tussen kunst & cultuur en natuur. Een leuke manier om 
kennis te maken met landgoed Larenstein en haar bewoners.

Meer informatie 
www.studio26.nl
www.helicon.nl
www.hvhl.nl

Website

www.festivaldegroeneloper.com

Social media

www.facebook.com/festivaldegroeneloper

Twitter mee via #zomerfestivalvelp

PLATTEGROND
info & ehbo

toiletten

fi etsenstalling

parkeerterrein

ondernemersplein

eten & drinken & 
broodjes

prosecco & 
gin-tonicbar

zoete hoek

De keizer & de nachtegaal

Concert van de nachtegaal & 
live muziek & jamsessie

De rijdende nachtegaal

Kunstroute door de tuinen

ingang Larensteinselaan

Van Hall Larenstein

Helicon

Studio26

zaagshow

Burgemeester 
van Buiten

boomklimmen

Sponsors
Com1 B.V. • RiQQ • Westerveld en Vossers • Wijnhandel 
Appeldoorn

Deelnemers
Bever Boomverzorging • Burgemeester van Buiten • 
Catering Gerry Weijman • Cormet Schoolcatering BV 
• Daan van der Linde • Frans de Grebber • Funked Up 
Youngsters • Funkin Acid • Imkervereniging Velp • Pieter 
Baalbergen • Sabine van Andel tuin- en landschapsontwerp 
• Sama Sama eten drinken ontmoeten • Scarlet Panther • 
Studievereniging Laarx • Viculus • Wauw • Will Nuruwe & 
Friends
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      De keizer en de nachtegaal
De musical vertelt het verhaal van het gelijknamige sprookje van 
Hans Christian Andersen. Een eigentijdse voorstelling voor jong en 
oud met dans, zang, theater en videoprojectie. Ticketprijs: E10,-.

      De rijdende nachtegaal
Een circusvoorstelling over liefde en recht. Liefde kan berecht 
worden, maar hoe komt het zo ver? Start bij infobalie. Ticketprijs: 
E2,50. Onder de indruk van alle circusacts en zelf ook wat leren? 
Doe dan mee aan de circus workshop! Vraag er naar bij de 
circustent. 

      Concert van de nachtegaal & jamsessie
Will Nuruwe & Friends treedt met zijn funk band regelmatig op 
met BN’ers. En nu staat ie op dit festival (vr & zat avond)! Samen 
met een groot aantal muziekleerlingen en de Studio26 live band. 
Voor de wat minder gevorderde leerlingen is er de jamsessie.

      Kunstroute door de tuinen v/d keizer
Wandel door de tuinen van landgoed Larenstein en laat je 
onderweg verrassen door dans, poëzie, kunstinstallaties en tuinar-
chitectuur. Start bij de infobalie. 

      Zaagshow
Veel herrie en spektakel! Dat is wat een zaagwedstrijd is. De 
deelnemers van het Forestry Team gaan de strijd met elkaar aan: 
snelheid, behendigheid en ouderwets houthakken.

      Burgemeester van Buiten
Dé plek waar kinderen naar hartelust kunnen spelen, ontdekken 
en beleven. Deze speciale Burgemeester verzorgt creatieve work-
shops. Maak jij je eigen kaars van bijenwas of pijl & boog van 
wilgentenen?

      Zoektocht naar waterbeestjes
Met grote bakken en schepnetten langs het water op het 
landgoed. Kun jij de waterbeestjes terugvinden op de zoekkaart?
Start op het Ondernemersplein. 

      Boomklimmen
Ben jij een held op hoogte? Ga dan via een parcours zelf geze-
kerd de boom in klimmen. Ook zijn er diverse klimdemonstraties. 
Start op het Ondernemersplein.

      Ondernemersplein
Allerlei lokale ondernemers uit Velp en omstreken verzameld. Eet 
een crepe, drink een prosecco, krijg gratis tuinadvies, leer alles 
over bijen of start een rondleiding over het landgoed met een 
deskundige.

      GPS-tocht
Download de app 7 scenes op je smartphone en maak op een 
interactieve manier kennis met het landgoed. De app leidt je rond 
over het landgoed en geeft leuke feitjes & weetjes.

      Live muziek - bands
Kom genieten van de funky optredens van de bands Funkin Acid, 
Viculus, Scarlet Panther en Funked Up Youngsters! 

19.30

 12.30

KOOP EEN WATERFLESJE EN STEUN HET FESTIVAL!
Met uw bijdrage geeft u jong talent een kans om zich te ontwikkelen en een podium om zich te presenteren. 

  doorlopendRondleiding over landgoed

      Positieve verandering
Breng een positieve verandering in de wereld d.m.v. een boo-
merang balloon, geef complimentjes met catch the earth en ga 
dansend het festivalterrein over. Start op het Ondernemersplein.


