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I(unstvereniging Diepenheim 
Tsres enteert

ToG Ë,P

in Diepenheim
De internationaal bekende

kunstenaarsgroep Dogtroep bereidt deze zomer

in het Twentse Diepenheím haar nieuwe reizende

buitenu o ors telling u o o r .

Vanaf 7 augustus worden dageliiks, behalve op
zondag en maandag, try-outs gespeeld voor pu-
bliek. Het betreft minimaal 18 en maximaal 23
voorstellingen. ln het laatste geval wordt de
slotvoorstelling op 6 september gegeven! De
nieuwe show gaat op het Oerol Festival 1998 in
première, waarna een toernee door Nederland
begint.

DOgtf Oep, onder meer bekend van haar optreden tijdens
de open ng van de Olymprsche Spe en in Albertville en de
Were dExpo in Sevilla, bereidt noTmaa gesproken haar reizende
voorstellingen veT van Nederland voor. Al jaren wil de groep ech-
ter in D epenheim iets doen, maar tot nu toe ontbrak de ttld.
Het kleine Twentse stadje met nog geen 3.000 inwoners trekt
vanwege zijn culture e act vite ten, met name op het gebied van

de hedendaagse kunst, veel toeristen.
Het wordt met Dogtroep erbij helemaal een
pÍachtige zomerl

buitengewoon boeiend en bloeiend

De Hof van Twente met daarin het kunst- en kastelenstadie
penheim, is deze zomer in alle opzichten buitengewoon boeiend en

. Te voet, te fiets, te paard en in de huifkar kunt u er overdag

ar hartelust recreëren, waarna u de dag afsluit met een bezoek aan

nieuwe voorstelling van Dogtroep. Daarvan vinden minimaal 18 en

imaal 23 voorstellingen plaats in het stedeke Diepenheim.

heeft de keuze uit diverse arrange- /a,a\\

waarin de optÍedens van

vervlochten ziin.

Een gneep uit de mogelijkheden:

maakt bij dit arrangement een Íietstocht
rn 20 of 35 km. door het oude agrarische

and van Markelo. 0nderweg ziet u schilde-
van negen Markelose kunstenaars. ln het arrangement zitten diverse
gs- en actiebonnen èn natuurliik een optreden van Dogtroep.

, U kunt ook voor een hele dag Diepen-
'heim kiezen en de Zeskastelenroute
fietsen. U ervaart dan dat de oude cultuur

zijn kastelen nauw verweven is met hedendaagse kunst. Ook bij dit
ngement beëindigt u uw verblijÍ bij een optreden van Dogtroep.

t de Hof als jaarthema Bloemen in de

'heeft. dingen de gemeenten Ambt- en

d Delden mee naar de hoofdprijs in de

nternationale wedstrijd Entente Florale. Daarbij gaat het om de mooiste

ene en bloeiende gemeente. Ter gelegenheid van de deelname is een
'achtige fietsroute uitgezet, zodat ook u kunt zien waarover de jury gaat

delen. Na afloop gaat u natuurlijk naar... Dogtroep.

De gezamenlijke horecabedrij-
I ven in Diepenheim bieden be-
zoekers van Dogtroep speciale

es en diners aan. Watte denken van een spektakellunch voorf 17,50

een speciaal diner à Í39,50? Wilt u iets voordeliger uitzijn, dan kunt u bij

aÍetaria De Kroon eveneens genieten van een bijzondere lunch en diner,
respectievelijk Í 14,50 enÍ 24,75.

§

HoÍ van Twente:

* làÍormatie over deze arÍangementen, kaarlverkoop
' 

Dogtroep en, ook ever workshops in de wintermaanden is

verkriigbaar bii de WV Diepenheim T (0547) 351622
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U kunt bii onderstaande Diepenheimse bedrijven
een 3-gangen Dogtroep-diner à Í 39,50 p.p. gehruiken

oÍ een Spektakel-lunch à f 17,50 p.p.

Wi t u één van de try-outs
bijwonen, regel dan tijdig toegangskaarten. De belangstelling voor
de optredens is nameliik enorm. Om toegangskaarten te be-
machtigen kunt u het beste het vo gende doen
e bij de VVV D epenheim of VVV Enschede kopen

Ze bij de VVV Diepenhelm of VW Enschede bestei en. Na overmak ng
van het verschu d gde bedrag + een kle ne vergoeding voor de verzen

worden de kaarten toegestuurd. Betalng kan va een cheque of

kunt natuurllk ook aan de kassa op het terrern kaarten kopen. InÍor
dan wel vooraf brl de VVV Diepenhe m of er nog kaarten voorradig

jn. U voorkomt hiermee waarschijnlijk een teleurste I ng

Toegangsprijs: f 25,- p.p.
ocatie: sportpark De Koppe. Dr. C.A.J. Ouantstraat, D epenhe m
et op het luiste aanvangstljdstip dat vermeld staat op uw toegangsbe-

aanvang geen toegang.
. maken van beeld- en geluidsopnamen is verboden.

Na afloop kunt u nagenieten in een originele Spiegeltent,
mèt optredens van artiesten.
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Bel uoor alle infonnatie:
Hof van Twente I (0547) 352695
WV Diepenheim T (0547) 351622
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GaÍé Best.
T (0547) 351228

Speciale

ln de Dennen

g roepsmenu-prijzen.

Restaurant Boonk
T (0547) 351237

Restaurant Den Haller
T (0547) 351287

RESTAURANT

DEN ,LER

Familiehotel 't Holt
T (0547) 351844 0ok overnachtins moselijk

C.R. De Uitspanning
T (0547) 351288 Ook Dogtroeparrange-

menten op aanvraag.

CaÍétaria De Kroon
een diner à Í 74,15 en een lunch à I 14.50.

De (D Kroon

Camping de Mölnhöfte

,fuWat*ft
Kampeercentrum

<í\rrrr Den BlankenLuffi
Pension De Akkers

Bed & BreakÍast

I Ít0547)352711

De Koningsknecht
Bed & Breakfast

T (0547) 351ss7

va de bank.
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