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SPREKEN HUN DANK UiT VOOR DE GENEREUZE ONDER.
STEUNING ËN ENTHOUSIASTE MEDE\^r'ERKING DIE ZIJ
ONDERVONDEN VAN

Gemeente Diepenheim, Provincie Overijssel,
lnterbrew Nederland NV, OAD,
Drukkerij Hamelandgroep,
Randstad Uitzendbureau, Slagerii Kastelein,
Aannemings- en Afbouwbedrijf Haafl<es,
Fa. Broel<kamp, Fa. Festo,
De Boer lndustriële Massaprodukten,
Fa. \Mormgoor, F"lorecaondernemers Diepenheim,
Ondernemersvereniging Diepenheirn,
Don"lmelsch Bier,
Gveri!ssels Bureau voor Toerisme,
Flof van Twente, VVV Diepenheirn, VVV Enschede,
Voetbalvereniging Diepenhein'r,
Tennisvereniging Stedeke,
de Diepenheimse Schutterij en de noabers.
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een mooie rode en
door fos Zandvliet ontw'orpen

e Spiegeltent. voor aanvanS.

'srtLLE GETUtGEl
;Ë"ÀË;i;É;i"àp"à" gruni ïun ii.Àt naar donl<er en daardoor veran-

dert de aanvangstiid tijdens de speelperiode.

= Van donderdag 7 tlm zaterdag l6 augustus om li: ,'iji.: uur.

' Van dinsdag I 9 t/m zaterdag 30 augustus orï ,. uur.

" Van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 september om J:-L.ilri uur.

"E 
R Ll.U...y_-9--.9,.1_:.L1!l ll! 9 -E r., .,.

Van:::*1.i*;]]..'j!i'!ji-i.;i':'iijil:].:i.:,;:totenfilet:--:::i:

1997 (behalve zondag en maandag). Er wordt gespeeid op de velden

van Voetbalvereniging Diepenheim op Sportparl< De Koppei aan de

Dr. C.A.J. Quantstraat in Diepenheim. De voorverl<oop vindt plaats

bij de VW-kantoren in Diepenheim (0547-35 | 622) en Enschede

(053-432 32 00). Kaarten (à f 25.-) l<unnen ool< telefonisch worden
besteld. Bestellers krijgen ze, na overnr-ra!<ing van de i<osten, thuisge-

stuurd. Op voorstellingsdagen is de avondi<assa open vanaf één uur

van de eerste orde. Rode pluchen

een goed gevuide bar en veel,

vaar u terecht l<un! voor T-shirts,
kunt er teYens uw naam en adres

DOGTROEP
speert

sP r.,itnodiging van
- en in scm?enrryerking met -

de Kunstverenrging Díepenheim"

wtJ YERZOEKËt{ U VRrE},iDELrrK
ng geen íoto-, video- of geluidsopnamen te





9*ï_.*_r-g*Elg:E§_'.*"T_F-ry
Ë;Ëb;st.* ;-;;;;i t;rïËiód uoo rr.ul I i ngen gemaakt, zonrjer
daarbij Nederland te vergeten. Bijna altijd speien we op een specifie-
ke plek, of dat nu tussen het st2-al vàn een oude scheepswerí is of
voor de hoofdingang van een nieuw ziel<enhuis. Deze zomer staan we
in Diepenheim en is een voetbalveld onze locatie. Hier spelen we een

maand iang '§liiie "li*i;r:i1*'. Tot zover niks nieuws, behaive het stuk
zeif natuurliik. Dit projeci is echter tevens de aanzer tct een nieuwe

reizende buitenvoorstelling. Volgende zomer zullen we
die overal in Nederland en omstreken gaan spelen. Dat
nraal<r dit project voor ons bijzonder spannend. De
iaacste keer dat we met een voorstelling op reis gingen,

was met de 'Mandarijn', een zinsbegoochelende
rheate rci i p.

lnmiddels zijn zowel wij als ons pubiiek vier jaar verder.

Na een kor-te voorbereidingsper iode in Amsterdam zijn

wij op l4 jr.rii in 'het Stedeke' neergestreken. Het voet-
balveld is vanaf dre dag tot een werl<plaats in de open

lucht geworden. Tot een ai<l<er waar vreemde verhalen

groeien. En rot een broedplaats van wcnderli.il<e tech-
niel<. Want zoals met al onze projecten, zijn \./e hier'

zonder een van tevoren vaststaand verhaal naar toe
gel<omen. Alles is elke l<eer weer helemaal anders. Nu
worden vre al een aantal r,veken omringd door t,onren

en al.-l<.ers. Diepenheim aciemt rust en ruir.nte. Wij pro-
beren daar onze verbeelding aan toe te voegen.

'§tille Geruige' verhaalt van tweelingen en broederstrijd. Een blinde

vroulv weet aile ogen op zich gericht. Mensen verarrdei-en hier even

sne! ;lls het iandschap. je weei: maar i:ocit of een kast een huis is of
aeii hr:is een hils!<raan. Hee i<lin!<t het liefejesiled van een stomme
nran I
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DE KUN§TYERENICING DIEPENHEIM
$"iU;Àï;;;i ö-dö-..t*[Èelingen op het gebied van heden-

Caagse ruimtelijlce kunst Ee laten zien. Zo presenteerden wij de afge-

iopen jaren werk van vooraanstaande kunstenaars als Ulrich Rtck-
riem, Sjoerd Buisman, Jan Fabre en Merijn Bolink. We hebben een
prachtig tentoonstellingsgebouw, maar ook in de buitenlucht. in en

om Diepenheim, zijn de resultaren van onze activiteiten te vinden.

Voor ons is het vooral van belang dat de l<unstenaars met wie wij
samenwerken een verbondenheid aan de dag weten te leggen met de

omgevrng waaryoor zij hun wérk maken.

Het presenteren van - en samenwerken mer - Dogtroep gebeurt, al is

de primaire verschijningsvorrn nu 'thearer', vanuil diezelfde optiek.
Ruim twintig Dogtroepers, vr'aarvan meer dan de helft beeldend l<un-

stenaar, vr'onen en werken nu al enige weken bii ons in Diepenheim.
Onze rust, ruirnte, bomen en akkers inspireerden hen, dat las u al.

Wij hadden het voorrecht 'Stille Getuige' als beeldend theaterwerl<
te zien ontstaan en er.met talloze vrijwilligers een bescheiden bijdra-
ge aan te leveren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u een inspire-
rende avond vol visuele verrassingen tetelïoet gaat.

Tenslotte: Kuóstvereniging Diepenherm is geen commercieel insti-
tuut, maar een particuliere vereniging van kunstliefhebbers uit Die-
penheim en (y.,erre) omstreken. Wanneer u wat meer over ons wilt
weien, mai(en wij na afloop van de voorstelling graag met u kennis in

de Spiegeltenc. U moet ons in ieder geval even komen bezoel<en in

ons marl<ante lentoonstellingsgebouw aan de Grotestraat 17. Mo-
menteel ionen \r'e daar De Slaapzaal, een bijzondere installatie van

de Beigische kunstenaar Bedinde de Bruyckere. Daarnaast zijn er
van Dcgtroep foto's, video's en door Eri Bovenschutte ontworpen
i<ostuurns te zian. Wij kunnen u daar ool< informeren over de andere

lopende proiecten. We zijn geopend van zondag tot en met vri.idag

van I 2.00 iot I 7.00 uur en op zaterdag van I 4.30 tot I 7.00 uur.

De toegang is gratis.
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ís ontworpen effi germaokt door

Dogtroep oís geÍreel

§pecialismen van de aÍzo:rderlijke leden:

ARTI§ÏtËKE LEIDING SCRIPT EN REGIË

1'hrees §chreurs

§PE.L

)o6RoÉP
@-

WËege:. \fifoue!snra, Csilia Lal<atos,
ïh!erry van R*aii, Andrea Viclato, Lilly Yale ipina
en l"Jdo Àkemani:

Mu1lEY-_-
Jo* Zanclvliet, Teei van Leeuwen en llans Ka§deway

KO{}R
-*-§-$ A,kk;ilrnàíil ffi;foi.ein van Euitenen,

' Marfi;:e Earnveld. Flenriètte Doeschot,
Ëiisabeth Dijl<erna, Maaike Folmer, T"ania FE"olrling'
L-ies eier: l'{etr!ander, 9{,F. Knoop,
Marianne Sl*de tenferi*k, Theo $ude l*enferinl<,
!-lenk §-ittink, Ric§< MacrïIÈ!, \Ày'outer 14anuel,
Annei-v:arie Ooníe, íJiede Ferrier, Ània Feterkamp,
Ynte Faprna, Ber-*ard Fraki<e, Ria Sander,
Yí--e §Ëpma, l-isette §pijkerman, Bep Tusveld,
!!se {Jijlenbrcek, Peer van Yeen,.!osé Visschediil<,
Mas"lies Volrxer, R.a'iand Vnppel, Erica 1À/eeda,

Jo \segereef, Maria Xfly'ekers, Robert \À/inl<elhorst,
!etie rle Wit, Marco de Wit en Nanny Ziel.
Het l<.oor is sarrengestelci Lrit !nwoners van Diepenheim
en:mgeving.



KOSïUUMONT\^/ERP EN -U!TVCËRING-*- d;ï'aË"à;;;Ë;Ë; Ë;;ïïitee rd doo r
Angelique Bovenscht.:tte, Mansie Geerlings,
R.ia §pekreyse, Agnes Stol{kentreeff,
Hern'lien Klarenbeek en Hanneke de Jong

HLIv 1I ?JI-G,E-!, E N r E,c ï,N r E r.

Jiing tr{onneger, Pepijn van Zoest,
Rob Zimmermann, Martin Lewin, §unke Puell,
Ënnst Dulíernend en 'vl/ard Kreylcamp
Junrp e*r; de'jump car' werd gebouwd doar de studenren
Ilr:rr.ie Eckkei', ]urienne llallaar, Doortje van der Kraan,
Fsbicn ïrevistn, Hessel Vctrbij, {reative Ëngineering en Ce

firnrn Feslc. !crn \tíiínants en Í4'aoike vcn Ziil mackÍen vcor
WolDiss sitiea-apncmen van het bouvtproces.

rei': en ieri,'nrek 'Buskrurt', dat begin novernber cioor de ïFiOS

zsi u,,arden uitgezonden.

LIC i-*T(?NT\,1ffi RP EF.I "I".I ITVGËF"i N €}
'1"í-r.co àiu!;"i,;

Nellel<e Feenstra, geassisteerd door

Kluk (Jan K!arenbeek), Spek (Willy Spekreyse),
FNenk Karnperrylafl, Huub Mix en l-anrbertus Knning

DAG- EN NACHïWACHT
R.arnon Dreteler, lvar Pieper en O.J.C. Why Don't cha

PROG RAI'I M AF O LD ER

PUBLICITEIT ËN }TARKËTING--*!-ö;", G.r*;;;-Ërààt Bloemers

J*sephine Broekhuízen en door bewcners van het
Asielzelekenseentrum Markelo

HUiSHCUDING*'*"Ëiiï-Ëijtl 
rii., elï*ïi. D reteler e n A nto i net B lokhnrst

ADI'! IN I STRÀT I E

Max van Tiggelen

§ ji"§.= I.s.3 !.à**T..__'..-.****- .-,- ".

Jeroen von Bönninghausen

I NIT IATI E F

Jan Hiisink

Dogtraep wordt nreerja.rig gesubsidieerd door het
:.1 t'r-! ! :, ::l J: r I i .: :. r',,.,_:- !.. :ii'il

.it gesponsord dcor hr:ofdsponsor rr' l' .' en :'

P ROG RAM MAFOTO'S
Ruben Keestra

ZAKELIJKE LEIDING
l-lan Bal<ker

PEIiSONFELSZAKEN §N SCOL'TING
Septimia Kiihlrnann

ALGEMEN§ STAGE
F-aeda Gazaleh


