
De kunstvereniging Diepenheim
realiseert de voorstellingen van Vis à Vis
mede dankzij steun yan:

Pensioen Perspec,tief
Nationale Nederlanden
Galerie/atelier Fija
Jan en len Perrier Edelsmeden
Galerie Nijehove
Overijssels Bureau voor Toerisme
Stichting Kunsten op Straat
Café-camping De Mölnhöfte
Camping Den Blanken
Restaurant Boonk
Restaurant Den Haller
Hotelt Holt
Restaurant-café tn de Dennen
Gafetaria De Kroon
Café-restaurant De Uitspanning
Pension De Akkers
Pension De Koningsknecht
Gemeente Diepenheim
Provincie Overijsel afdeling Podiumkunsten
WV Diepenheim
Diepenheimse Schutterij
EHBO afdeling Diepenheim-Markelo
Jeugdsoos Why Dontcha
Labora Personeelsstrategen
ln de Grenen Kast
Avantel Telemanagement
Bouwmeester tankstation en rijwielhandel
Super de Boer Wegereef
Aa nnemersbedriif Kiezenbrink
AannemersbedrijÍ Haafkes
Broekkamp Toilet- en doucheverhuur
MBB Twente
Fiatgarage Roessink
Cogas
Dommelsch
Aannemingsbedrijf Haijkers bv
Vriiwilligers uit Diepenheim en omgeving ::
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I{.unstverenigin g.Di ep enheirn

Grotestraat 17

7478 AA Diepenheim
T (0547) 352143
F (0s47) 3s14st

Openingstijden:

Tij dens zomertentoonstelling:
dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Zondag en dinsdag ror en mer vrijdag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Z*erdag.r, lss5idegen van 14.30 tot 17.00 uur.

Beste Diepenhe:i'meii
oaa

De theatergroep Ws à Vis is neagestreken in Diepen-
heim. De rcacties op ons Stedeke zijn euen positief ak
vorig jaar die uan Dogtroep. Dorothea Sinnema, de pro-
ductieleider uan lrct gezelschap: 'Het is hier zo wiende-
lijk, iedereen is aardig. Prachtig, Ile ben blij dat Dog-
troep Diepenheim uoig jaar voor groepen als de onze op
de kaart gezet heeft'.

Ook nu steunen talloze Diepenheinrers - ondernemers,

particulieren en leden uan uerenigingen - het project.
Ongelooflijb wat we in Diepenheim met z'n allen kun-
nen bereiken! Het gevolg daantan zal zijn dat naar
schatting zeker 1.600 ffiensen Diepenheim zullen be-

zoeken efl eefi ueelvoud daaruan oueï onze gemeente
zullen lezen. Het bezoekersaantal zal natrntilijle -fors
minder zijn dan uorig jaar bij Dogtroep, tnalr het gaat
dan nu ook om slechts drie uoorstellingen. We zijn er
echtu uan ovutuigd dat die drie auonden stuk uoor stuk
euen succesuol zullen zijn. Wie fiog geefi kaarten heeft,
kan ze nog brj de VVV kopen of aan de kassa op het
tmein. Ites de Tip! uoor meer infornatíe .

We wensen u een jjne uoorste,lling, goede valeantie en

uergeet niet om nog euen aan te komen bij de Kunstver-
eniging uoor de tentoonstelling uan Herman de Wies.
Deze wereldreiziger heeft een Ttracht uan een expositie
ingeicht, zowel in het Rijksmr.tseum Twenthe in En-
schede als bij ons.

Met uriend elijke groet,

Hanie ten Dan,
v oorzí tter Ku nstu ereniging Diep enhe im

Mirage van Vis à Vis:

De wonderbaarlrjk" reis
door

de geschiedenis
Het theatergezelschap Vis à Vis geeft op donder-
dag 9, vrijdag 1O en zaterdag 11 juli achter
café restaurant De Uitspanning try-outs van haar
nieuwste programma Mirage. Het verhaal draait
om Lazzy, die tegen wil en dank zijn eerste vlieg-
reis maakt. Lazzy realiseert zich dan dat vliegen
sinds mensenheugenis slechts is voorbehouden
aan 'vogels, reptielen en onooglijke insecten,, zo-

7f
(J
t-r
|-a
)J
(r)
(+

(\
\
§
\§'

nS'
UàA

!{.
\

^§lràa
l-JU
lJ.
o

Fc
o
F+
FJ
F.-r
>)
o
lJ.
H
F?P



als in de beschrijving van het programma te lezen
is. Natuurlijk, we kennen de verhalen van een en-
kele mythische held die dacht te kunnen vliegen,
maar de technologische vooruitgang en koppige
vastberadenheid hebben de mens uiteindelijk echt
vleugels gegeven. Lazzy voelt zich daarbij tijdens
zijn reis echter niet gerust. Hij heeft allerlei koorts-
achtige visoenen, waaryan het publiek in Diepen-
heim kan genieten. Lazzy maakt een wonderbaar-
lijke reis door de geschiedenis, waarin hii oog in
oog komt te staan met allerlei helden die de strijd
met de zwaartekracht hebben aangegaan. Hij gaat
bovendien op zoek naar de verklaring voor de
drang van de mens om de aarde te verlaten en de
hemel te bestormen.

Met Mirage zorgt Vis à Vis opnieuw voor een spek-
takel waarin het aloude conflict tussen de onstuit-
bare vooruitgang en de volgzame burger in beeld
komt. Nu via een vogelvlucht door de wereldge-
schiedenis, waarna de bezoeker met een glimlach
op aarde terugvalt.

De wereldpremière van Mirage is op 17 juli in
Berlijn. Vanuit Diepenheim vertrekt de groep met-
een naar Duitsland.

f-i,p!
Een H'ël.è:..à ö il.::,:,:,uit

in DieËènh.'ëiffi.
Wie Vis à Vis bezoekt, kan voor dezelfde prijs met-
een genieten van een ludiek muzikaal programma
in de Spiegeltent, die ook dit keer het voorstel-
lingsterrein siert.
Van 21.30 uur tot 01.00 uur draait het muzikale
programma, van 22.30 tot 23.30 uur 'onderbroken'
door Mirage. De toegangsprijs is f 20,-. De kaarten
zijn verkrijgbaar bij de WV in Diepenheim en aan
de kassa vanaf 21.00 uur.

Sëizöëhtëntoonstelling

hdfft'd'H'de vries
en

vergankelijkheid
ln de Kunstvereniging Diepenheim is tot en met 23
augustus een tentoonstelling te zien van herman
de vries met als thema de vergankelijkheid.
Tegelijkertijd loopt in het Rijksmuseum Twenthe
een ovezichtstentoonstelling met als thema 'rei-
zen 1970-1998'van de in 1931 geboren kunstenaar.

Het leven en denken van herman de vries worden
gekenmerkt door het streven naar het opheffen
van tegenstellingen tussen leven en kunst, kunst

en wetenschap, taal en beeld en door het zoeken
naar gelijkwaardigheid in algemene zin. Een een-
voudig voorbeeld hiervan is het gebruik van uit-
sluitend kleine letters in teksten en voor de spel-
ling van zijn eigen naam.

De kunstenaar koos in 1968 definitief voor het kun-
stenaarsbestaan en heeft zowel daarvoor - in de
vroege jaren vijftig begon hij te werken als kunste-
naar - als daarna diverse kunstzinnige stromingen
gevolgd. Echter steeds op zijn eigen wijze. ln En-
schede is daarvan een prachtig overzicht te zien. ln
Diepenheim is daarentegen recent werk tentoon-
gesteld, waaryan een deel van Diepenheimse bo-
dem is. Bijvoorbeeld het bloembed, dat basis-
schoolkinderen hem hielpen maken.

herman de vries is een enorme verzamelaar. Op
zijn reizen heeft hij van alles vergaard. Hij noemt
dat artefacten: het kunnen bladeren van bomen
zijn, foto's van zijn reizen, afval die hij op een
prachtige manier hergebruikt, kortom: van alles.
Zo is voor zijn Diepenheimse reis de as van het
paasvuur verzameld. Van de as heeft hij vervol-
gens negentien uitwrijvingen op papier gemaakt.
De prachtige kleuren die het as bij uitwrijven ge-
ven, hebben velen met stomheid geslagen. De as-
uitwrijvingen zijn te koop voor Í 1.250,-. Voor leden
van de Kunstvereniging Diepenheim f 1.000,-.

Wie zowel in Diepenheim als in Enschede de ten-
toonstellingen bezoekt, zal verbaasd zijn over de
prachtige manier waarop de vries met zijn verza-
melingen omgaat. Uit alles straalt een man met
geduld en met liefde voor zijn omgeving. Een man
ook met een bijzonder oog voor schoonheid en
evenwicht.

Ag"nda
Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 juli

Mirage van Vis à Vis

22.30 tot 23.30 uur, ner vanaf 27.30 tot 01.00 uur
een ludiek muzikaal prograrruna in de Spiegeltent.

Zaterdzg2T juru t/m23 augustus
zomertentoonstelling
i.s.m. Rijksmuseum Twenthe

Expositie herman de vries

Vanaf zaterdag 19 september:
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