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Diepenheim – The Lunatics presenteert Sputиik
een beeldend buitenspektakel over luchtwaaghalzerij en extreme vergezichten

St. KUNSTen op Straat, Kunstvereniging Diepenheim en The Lunatics hebben hun krachten wederom 
gebundeld in de samenwerking ‘Tussen Regge en Dinkel’. Ze maken zich samen sterk voor het bijzondere 
project Sputиik. 

St. KUNSTen op Straat organiseert dit jaar voor de 13e keer het Straattheaterfestival Overijssel op Straat. Met 250 
optredens in 12 verschillende gemeentes in Overijssel is het festival van groot belang voor de regio. Achterliggende 
gedachte is dat straat- en locatietheater één van de aantrekkelijkste kunstvormen is om een breed publiek te 
interesseren voor kunst en cultuur. Ook voor aankomend talent van eigen bodem wordt op het festival ruimte gemaakt
om zich te ontwikkelen. Meer informatie is te vinden op www.kunstenopstraat.nl

Kunstvereniging Diepenheim heeft als doelstelling het aandacht schenken aan en stimuleren van uitingen van kunst, 
met de nadruk op de driedimensionale beeldende kunst, een en ander in de ruimste zin van het woord. Jaarlijks 
organiseert zij vier hoofdtentoonstellingen van in principe één kunstenaar. Daarnaast vinden verschillende kleine 
tussententoonstellingen en andere activiteiten plaats.Meer informatie is te vinden op 
www.kunstverenigingdiepenheim.nl

Theatergroep The Lunatics maakt spectaculair, fysiek theater op niet alledaagse locaties. Op het strand, in de duinen,
aan de oever van een rivier, een parkeerplaats midden in de stad, een leegstaande fabriek; plaatsen die The Lunatics
weet om te toveren tot een droomwereld, waarin je als toeschouwer je eigen avontuur kunt beleven. 
The Lunatics spreekt met verrassende, hilarische en ontroerende beelden in haar voorstellingen. Het gesproken 
woord speelt geen rol, humor des te meer. Zo weet The Lunatics een groot en breed publiek te bereiken. Meer 
informatie is te vinden op www.lunatics.nl

LUCHT
Bij het maken van haar voorstellingen vindt The Lunatics vaak inspiratie in de oerelementen: lucht, water, vuur en 
aarde.  In 2005 zoekt het gezelschap het vooral in ‘de lucht’. In Diepenheim presenteert The Lunatics Sputиik, een 
beeldend buitenspektakel over luchtwaaghalzerij en extreme vergezichten.

Sputиik ("Спутник", Russisch voor metgezel)  was de 1e kunstmaan die in een baan rond de aarde gebracht werd. 
Deze historische stap in de ruimtevaartontwikkeling zette destijds in 1957 de hele wereld op zijn kop. Vooral de 
Amerikanen waren geschrokken; de Russen bleken voor te liggen in de race om de verovering van het universum. 
Een race waarin de landing op de maan als belangrijke eerste etappezege gezien werd. Kortom, genoeg inspiratie 
voor The Lunatics om opnieuw een bijzondere voorstelling tot stand te laten komen.

In Sputиik wil The Lunatics zich niet alleen door het element lucht laten inspireren, het schouwspel gaat zich op 
belangrijke momenten ook letterlijk in ‘het luchtruim’ afspelen. Hiervoor gaan de drie acteurs het gevecht met de 
zwaartekracht aan. Naast dat het werken in de lucht een grote uitdaging is, biedt het tevens de mogelijkheid om 
nieuwe perspectieven toe te voegen aan het beeld. De voorstelling is daarmee speciaal geschikt voor buitenlocaties 
waarbij voorbijrazende wolkpartijen, huizenhoge bomen of gebouwen en straalheldere sterrenhemelen als 
‘medereizigers in beeld’ een belangrijke rol kunnen spelen op de achtergrond. De extreme vergezichten die het 
fenomeen lucht biedt, zullen worden uitgewerkt tot een zwevende droomwereld, waarin toeschouwers, elke avond 
een geheel nieuw avontuur gaan beleven. Elke horizon is immers elke avond anders.

Première
De première van Sputиik is donderdag 18 augustus 2005 en de voorpremière is woensdag 17 augustus. Aan de 
Dr. C.A.J. Quantstraat, achter Sportpark de Koppel in Diepenheim, speelt de voorstelling vervolgens op elke 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, tot en met 17 september. In de maand augustus begint de voorstelling om
21.30 uur, in de maand september om 21.00 uur. Kaartverkoop via VVV Diepenheim: tel.  0547 – 351622.

De voorstelling zal in 2005 alleen in Diepenheim te zien zijn. In het kader van de festiviteiten rondom 900 jaar 
Diepenheim wordt Sputиik twintig maal aldaar gepresenteerd voor een groot publiek. In 2006 gaat Sputиik in reprise
op andere festivals. Eerst in Europa, vervolgens ‘overzee’. 

Einde persbericht
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Noot voor de redactie:Voor meer informatie en illustraties kunt u contact opnemen met Eric 
Bijleveld van The Lunatics: tel. 073- 6124499 of Alda Assink van de St. KUNSTen op Straat, 
telefoon (0547) 263331.
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