
Alle iníormatie op een rij:
Algemeen informatienummer
0541 1ó331r

Kaartverkoop
VVV Losser 053-53ó2013
t/t/V E nschede 051-4323200
VVV Almelo 054ó-8187ó5
t/VV Hengelo 074-2421120
Vl/V LAG A-paviljoen [osser

D ata

4-5 (première)-ó-7-8 luni
Welkom

vanaí 21.30 uur

Aanvang

ca.)7. l5 uur

Locatie in Losser

Ravenhorsterweg 2ó,
volg de borden naar

het evenemententerrein.

Prijs

€ t0,-.
Dankzij het waterschap

Regge en Dinkel betaalt u

sle(hts € 5,-.

lvl eer wetenl
www.kunstenopstraat.nl
www.lunatics.nl
www.kunstverenigingdiepenheim.nl
www.wrd. n I

Dit project kwam mede tot stand
in samenwerking met:

WATEHSCHAP
BEGGE EN DINKEL

FEN DS

U kunt

om te zitten

alt ijd

een

kussen
oÍ

een

(klap)stoeltje
meenemen!!!
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F a n t a s t i s c h t h e at e

The Lunatics

Eclipse in Losser

rprolect

Iheatergroep Ihe Lunatia maakt en brengt in samenwerking met Stichting l(UNSTen-op-Straat en

l(unstvereniging Diepenheim een íantasrische nieuwe voorstelling: Eclipse.

tclipse had zes try-outs in Diepenherm en gaat in samenwerking met hetWatenchap Regge en

Dinkel op 5 juni tijdens het Laga in Losser internationaal in première. Eclipse wordt in Losser ook

gespeeld op 4 juni (voorpremière) en op ó,7 en 8 juni.

The Lunatics ''
Theatergroep ïhe Lunatia staat bekend om haar beelde&*

spektakelvoorstellingen die inmiddels over de hele wereld

gespeeld worden. ln 1999 presenteerd, i, ,rr.f .r..rrro ïHE
man.nl, een verhaal over zand, dromen en drie oververmoeide Klaas

l(unstvereniging Diepenheim rieht zich vooral op driedimen-

sionale hedendaagse beeldende kunst, maar s(hro0mt geens-

zins om andere hedendaagse kunstuitingen in haar pro-

gÍamma 0p te nemen. lekend zijn de voontellingen Stille

Getuige van Dogtroep in 1997 en líirage vanVis àVis in

19981998, die werden georganiseerd in samenwerking

met l(UNSïen-op-§traat.

I(UN§Ten-op-Straat
Eind 1993 werd de stichting (Ul,lSTen-op-§*aat opge-

richt met het doel het bevorderen, pÍomoten en oÍga-

niseren van diyerse vormen van kunstuitingen, daartoe

in het bijzonder te verstaan het straat- en muziekthea-

ter en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste

zin des woords. De Stichting tratht haar doel te verwe-

zenlijken door o.m. landelijke, regionale, plaatselijke

kunÍ- en cultuurorganisaties, internationale theatergroe-

pen en andere instanties voor het hiervoor bedoelde pro-

Íessioneel straatlheaterÍestival en andere íestivals te interes-

seren. Iclipse is opgenomen in het jaarlijkse internationale

straattheateríestival 0verijssel op Straat 2001.

Samenvverking
De samenwerking iussen lhe Lunatics, (UNSTen-op-Straat en Kunstver-

eniging Diepenheim beslaat drie jaar. Dit betekent dat er ook in 2004 en 2005 in

Diepenheim een projecr van Ihe Lunatics plaatsvindr.

I.urrtvere.niging
Drepenherm

Vaken. Hare lranquillitatis (2001) ging over het zoeken naar;3.n qritdetkeir

van een geheime wererdzee,met drievikingen en 50.000 riterwatei. 
., ll,'.].].,,lll.il

Eclipse '",,,i , ":,':,',

trlipse is &n heftige locatievoorstelling over leven in duisternis en sterven van verlangen naar

liaht, l.n de ioorstellilg vormen dertien halve maanstru(turen.midden in het landschap e€n ver

vreeindende cirkel vàri ronioorspelbaar,. iicht.Vanuit het middelpunt rijst een twaalí meter hoge

zonnewijzer uir een laaghangende strook nevel omhoog. Geruisloos brengen drie spierbleke Íigu-

ren, met wapperende, melkwitte haren en vuurrode ogen, hun tijd dolend door in het schaduwrijk

van dit huizenhoge baken. Voor hen is de magische cirkel de enige veilige plek waarin zij zich

keer op keer weer kunnen voorbereiden op hun slopende levenstaak: het jagen op licht en het

verdonkeremanen van duisternis. lo wordt, in een wereld waarin alleen'goed'bestaat als'kwaad'

yergaat, een al eeuwen durende strijd nieuw leven ingeblazen.

Het publiek is getuige van wie wint oí verliest. De toeschouwers doen dit en kunnen zelÍ hun

plaats bepalen op de grens van het donker en het lirht.
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