
PROGRAMMA OOH LA LA FESTIVAL – MAANDAG 10 JUNI 2019 

Programma 

Maandag 10 juni 2019 

(programma kan echt nog wel nog veranderen) 
 

08.30 – 09.30 uur: 

Ontbijt met Theatraal accent 
 
Genieten van het heerlijke en gezonde ontbijt verzorgd door Conan  en zijn keuken 
team. 
Wie weet zul je tijdens het ontbijten nog wel wat verrassingen te zien krijgen of 
onverwachte vreemde ontmoetingen hebben.  
 
Tijdens de ontbijtmomenten heb je ook tijd om te kijken welke workshops je wellicht 
vandaag zou willen volgen.  Koffie en thee zit er uiteraard bij en is er ook een ontbijt 
zonder brood mogelijk. Keuze is er genoeg voor bijna elk dieet. 

 

09.30 – 12.00 uur: ( De Deel) 

Ecstatic Dance met Nykkyo Energy DJ 

(info zie workshop-agenda) 

 
 
10.00 – 11.30 uur: (verschillende locaties) 

Workshop ronde 5  
(info zie workshop-agenda) 



 

12.00 – 13.00 uur: 

Tent opruimen / inpakken 
 

 
13.00 – 14.00 uur 

Lunch 
Genieten van het heerlijke en gezonde lunch verzorgd door Conan  en zijn keuken team. 

 
 

13.00 – 14.00 uur:  buitenpodium 

Lunchconcert Huilende Wolven 

Huilende Wolven op het Oohlala festival 
Ze gingen niet over één nacht ijs, het werd een winterslaap. 
Uit het oog, uit het hart, nauw verholen in ongemeen barre streken, likten hun 
wonden en de herders vierden feest. 
Tot de lente zich liet voelen, zij ontwaakten, geeuwden, strekten de leden, 
schudden de laatste sneeuw uit de vacht, begroetten uitgelaten de nieuwe maan. 
Nieuwe geluiden: uit hun winterse dromen namen de wolven liederen mee. 
Verhalen over  passie, hunkering en het liefdesspel. Grote en kleine taferelen, met 
hier en daar een grom, een grauw, een speelse beet, een plaagstoot. 
We zien er naar uit ze te delen, op deze plek waar wij ons altijd welkom en thuis 
voelen: Algoed Ooohlala! 

 

 
14,00 – 15.00 uur: 

Tent opruimen / inpakken 

 

https://oohlalafestival.files.wordpress.com/2019/05/foto3.jpg


 
 
 
15.00 – 16.00 uur: 

Eindceremonie met de Tocht der Dwazen en theatergroep Ooh La La .. 

 

16.00 – 16.30 uur:  

   FIN 

 


