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Theatergroep The Lunatics maakt spectacu-
lair, 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. Nu al bijna 10 jaar lang!

Expositie
Vooruitlopend op het 2e lustrum exposeren The

Lunatics het werk van de afgelopen 9 1/2 jaar in de
Kunstvereniging te Diepenheim. Veel elementen uit de
beeldende theatervoorstellingen kunnen niet alleen
worden bekeken maar ook worden gevoeld en ervaren.
Diverse locaties in Diepenheim worden het podium
voor de bizarre objecten die het werk van The Lunatics
zo kenmerkt. De gehele tentoonstelling biedt u zo een
kijkje in de keuken van dit bijzondere gezelschap dat
furore maakt over de hele wereld.

Wandermen
Ruim een maand voordat de deuren van de exposi-

tieruimte opengaan zijn The Lunatics in Diepenheim
aan het werk met de nieuwste straattheatervoorstel-
ling ‘Wandermen’. Dit wordt een flexibele voorstelling
waarin de ronddolende mens centraal zal staan.
Tijdens de opening van de tentoonstelling presenteren
de ‘wandermen’ zich voor het eerst. Daarnaast wordt
de 1e van 10 stellingen onthuld door het speciaal
samengestelde Forum. Gedurende 10 opeenvolgende
weken worden diverse stellingen over ‘Kunst in de
Openbare Ruimte’ aan de deur van het Kunstgebouw
‘genageld’. Op de website van The Lunatics kan vervol-
gens publiekelijk worden gediscussieerd over dit
thema

U wordt uitgenodigd voor de opening van de
tentoonstelling 

Reis door de verbeelding
(9 1/2 jaar nomadentheater) van The Lunatics

Zaterdag 15 mei 2004 om 16.00 uur

Programma 
16.00 uur 

Ontvangst/verzamelen bij de Kunstvereniging
16.15 uur

Vertrek naar ‘De Pol’
Aansluitend

‘Wandermen’
Circa 17.30 uur

Wandeling terug in de Kunstvereniging 
Aansluitend

Opening 
Drankje en hapjes van ‘Anne te kook gevraagd’
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Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 
7478 AA  Diepenheim
T 0547 352143
F 0547 351451
E info@kunstverenigingdiepenheim.nl

www.kunstverenigingdiepenheim.nl

Openingstijden
Zondag en dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en feestdagen van 14.30 tot 17.00 uur. 
Op maandag en op 25 december, 31 december en 
1 januari gesloten.
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