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Diepenheim, 23 mei 2003 

Geachte heer, mevrouw,

Theatergezelschap The Lunatics komt naar Losser met hun nieuwe voorstelling Eclipse!
Eclipse is een voorstelling die tot stand is gekomen door samenwerking tussen vier partijen: 
The Lunatics, stichting KUNSTen Op Straat, Kunstvereniging Diepenheim en het Waterschap Regge 
en Dinkel. De voorstelling is opgebouwd in Diepenheim waar ook zes try-outs plaatsvonden. 
De belangstelling hiervoor was groot, evenals het enthousiasme over het resultaat

Hierbij nodigen we u van harte uit om donderdag 5 juni a.s. de internationale première bij te wonen 
van de voorstelling Eclipse van The Lunatics.  De voorstelling is aan de Ravenhorsterweg 26 in 
Losser. Wij verwelkomen u op 5 juni graag vanaf 21.00 uur in de Parel van Vuuren op het 
festivalterrein. De voorstelling begint omstreeks 22.15 uur.

Mogen wij u vragen de antwoordcoupon in te vullen en deze te retourneren aan ons of een e-mail te 
sturen naar info@kunstenopstraat.nl. Bij voorbaat dank.

Tevens treft u ingesloten het programmaboekje van Overijssel Op Straat 2003.

Graag tot 5 juni!

Met vriendelijke groet, 

namens The Lunatics, Kunstvereniging Diepenheim en Stichting KUNSTen Op Straat,
Marinus Aaftink
Voorzitter werkgroep The Lunatics

mailto:info@kunstenopstraat.nl
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ANTWOORDCOUPON

Graag de juiste optie aankruisen en terugsturen of -faxen naar

Stichting KUNSTen Op Straat
Markveldseweg 8
7478 PN  Diepenheim
fax 0547 352526

Naam: AKI
Directie en medewerkers
Postbus 1440
7500 BK Enschede 

O         Ondergetekende komt met ………… persoon/personen, donderdag 5 juni a.s. om
de internationale première bij te wonen van de voorstelling Eclipse van The Lunatics

O Ondergetekende komt donderdag 5 juni a.s. niet om
de internationale première bij te wonen van de voorstelling Eclipse van The Lunatics
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