
Rockin’art in de Kunstvereniging en op het plein

Beste Diepenheimers,

We krijgen twee bijzondere weekeinden in ons Stedeke: de opening van de Grotestraat en 
Goorseweg én het festival Rockin' art in combinatie met de gelijknamige expositie in de 
Kunstvereniging. Over de openingen van de Grotestraat en Goorseweg bent u al uitgebreid 
geïnformeerd. Over Rockin' art misschien ook, via de kranten. Met deze nieuwsbrief willen 
wij u persoonlijk op de hoogte brengen van het evenement.

Ongetwijfeld herinnert u zich nog de evenementen Dogtroep en Vis à Vis. Als 
Kunstvereniging Diepenheim scheppen wij er veel plezier in om, naast tentoonstellingen, 
bijzondere activiteiten te organiseren. Rockin' art is daarvan opnieuw een voorbeeld. Deze 
keer werken wij samen met de jeugdsoos Why Don'tcha en natuurlijk met de VVV 
Diepenheim.

Rockin’art werd bedacht door het Cultureel Centrum in het Belgische Sint-Niklaas. De 
Diepenheimer Adri Karsenberg nam deel aan de tentoonstelling en de Diepenheimse band 
Krang trad er op. Rockin’art is een bijzondere tentoonstelling rond de legendarische 
Amerikaanse rocker en kunstschilder Don van Vliet; beter bekend als Captain Beefheart. Op
Rockin' art is behalve het werk van Don van Vliet ook werk te zien van Anton Corbijn, Bram 
Vreven, Rudy Trouvé, Adri Karsenberg en André Manuel. De Kunstvereniging Diepenheim 
heeft de kans waargenomen om als enige in Nederland Rockin’art over te nemen. Tot 9 
september is de tentoonstelling te zien in de Kunstvereniging aan de Grotestraat. Daarnaast 
vindt op 1, 7 en 8 september het festival Rockin’art plaats met verschillende bands, deejays 
en veejays. Op de achterkant vindt u het hele programma. 

De toegang tot de tentoonstelling in de Kunstvereniging is vrij. Aan het bezoeken van het 
festival Rockin’art zijn wel kosten verbonden. 

Voor het gemak hierbij de openingstijden van de Kunstvereniging: 
zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
zaterdag 15.30 uur t/m 17.00 uur
maandag gesloten

Wij hopen dat u net als wij veel plezier aan dit bijzondere evenement beleeft. Wilt u meer 
weten, neemt u dan contact op met Tine Zevenhuizen, tel (0547) 352143, 
E-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl

Met vriendelijke groet,

Harrie ten Dam,

Voorzitter Kunstvereniging Diepenheim

 



ROCKIN’ART

Festivalprogramma:
Zaterdag 1 september, aanvang 20.00 uur 
Locatie: Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17, Diepenheim

Stiller
Films: video Karsenberg / Manuel

 Kathe Burkhart
 Anton Corbijn “Some yoyo stuff”

BBC Documentaire:  “The artist formerly known as Captain Beefheart”

Vrijdag 7 september, aanvang 19.00 uur
Locatie: plein a/d Grotestraat in Diepenheim

Krang  
Stanza Crew / Zolar
Dead Man Ray
Tom Barman

Zaterdag  8 september, aanvang 16.00 uur
Locatie plein a/d Grotestraat in Diepenheim

Frans Joseph Goof Jazzno Trauma
The Shavers
De Kift
Gary Lucas / Josef  van Wissen
Kevin Coyne

Entree1 september: 10 gulden
7 september: 20 gulden
8 september: 25 gulden

Passe partout: 40 gulden

Kaarten zijn te bestellen via de VVV van Diepenheim, telefoon: (0547) 351622
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