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Spectaculaire opening rockfestival in Twentse Diepenheim

DAAU: Die Anarchistische Abend Unterhaltung:

DIEPENHEIM – DAAU (Die Anarchistische Abend Unterhaltung) opent vrijdag 7 september het rockfestival 
Rockin’ art in het Twentse Diepenheim. De Belgische formatie treedt van zeven tot acht uur ’s avonds op. Het 
festivalterrein op vrijdag 7 en zaterdag 8 september is het grote plein in Diepenheim. Het festival is onderdeel 
van de tentoonstellingrond Rockin’ art waarin de persoon Don van Vliet, beter bekend als Captain Beefheart 
centraal staat. Aan het rockfestival doen vooral Nederlandse en Belgische musici mee. 

Het programma op 7 september ziet er als volgt uit:

19.00 – 20.00 uur: DAAU (Die Anarchistische Abend Unterhaltung) (eigenzinnig mix van samples,  ritmetracks, 
strijkersarrangementen, met de meest verschillende instrumenten: kunstrock 1e klas)
20.30 – 21.30 uur: Stanza Crew en Zolar (dj/gitaaract, bekend van oa Lola tanzt)
22.00 – 23.00 uur: Dead Man Ray  (www.ad-i.com/dmr.be  met oa Rudy Trouvé)
23.30 – 01.00 uur: Tom Barman ((zanger/gitarist van het Belgische dEUS)

Het programma op 8 september:
16.00 – 17.00 uur: Frans Joseph Goof met Jazzno Trauma en een gastoptreden van Krang (verrassende 
pianomuziek)
17.30 – 18.30 uur: Krang (www.krang.nl  toppers uit Diepenheim zelf)
19.00 – 20.00 uur: The Shavers (De Claw Boys Claw meets Dick Dale meets Johnny van Doorn)
20.30 – 21.30 uur: De Kift (www.dekift.nl )
22.00 – 23.00 uur: Gary Lucas en Josef van Wissen (www.garylucas.com )
23.30 – 01.00 uur: Kevin Coyne (www.kevincoyne.de )

Toegangskaarten kunnen besteld worden bij de VVV Diepenheim (0547- 351622) en ze kunnen aan de kassa 
worden gekocht. 
Entree 7 september: 20 gulden

8 september: 25 gulden
passe partout 40 gulden

De tentoonstelling Rockin’art is tot en met 9 september te zien in de Kunstvereniging Diepenheim aan de 
Grotestraat 17. Er hangen en staan werken van: 
Don van Vliet (Captain Beefheart), Anton Corbijn, Rudy Trouvé, Bram Vreven en André Manuel & Adri 
Karsenberg.  De openingstijden: 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. De toegang tot de expositie is gratis.

ACTIE
Donderdag 6 september van 21.00 tot 22.00 uur een SPECIALE ACTIE: 4 kaarten halen, drie 
betalen!!! Zowel dagkaarten als passe partouts. Bel: 0547-352000.
Het telefoonpanel bestaat onder meer uit leden van KRANG, onder wie André Manuel en Adri 
Karsenberg
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Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met Tine Zevenhuizen, tel 0547-352143, E-mail 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl

http://www.kevincoyne.de/
http://www.garylucas.com/
http://www.dekift.nl/
http://www.krang.nl/
http://www.ad-i.com/dmr.be
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