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Spectaculair rockfestival in Twentse Diepenheim

DIEPENHEIM – In het Twentse kastelenstadje Diepenheim wordt zaterdag 1, vrijdag 7 en zaterdag 8 
september een uniek rockfestival gehouden: Rockin’art. Het festival hoort bij de gelijknamige 
tentoonstellingrond de persoon Don van Vliet, beter bekend als Captain Beefheart. Aan het 
rockfestival doen vooral Nederlandse en Belgische musici mee. 

Zaterdag 1 september treden in de Kunstvereniging Diepenheim (Grotestraat 17) de formaties Stiller 
en Tonic uit België op. Bovendien wordt de films vertoond van Anton Corbijn (Some yoyo stuff) en 
Frank Zappa. Ook is de BBC-documentaire The artis formerly known as Captain Beefhaert, te zien 
evenals een speciaal voor de tentoonstelling gemaakte video van musicus en schilder Adri Karsenberg
en cabaretier en musicus André Manuel. 

Het programma op 7 en 8 september speelt zich af op het grote plein in Diepenheim. Op 7 september 
treden vanaf 19.00 uur op: Krang, Stanza Crew en Zolar, Dead Man Ray en Tom Barman. De laatsten 
komen uit België.
Zaterdag 8 september begint het programma al om 16.00 uur. De optredenden zijn: Frans Joseph Goof
met Jazzno Trauma uit België, inclusief een gastoptreden van Krang; The Shavers; De Kift; Gary 
Lucas en Josef van Wissen en tot slot de Duitser Kevin Coyne.

Toegangskaarten kunnen besteld worden bij de VVV Diepenheim (0547- 351622) en ze kunnen aan 
de kassa worden gekocht. 
Entree 1 september: 10 gulden

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 het gebouw van 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.
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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
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