
Persbericht        Diepenheim, 3 mei 2012  

 

26 t/m 28 mei (Pinksteren) 2012  

Openingsmanifestatie 3-DAY-WEEKEND met installaties, sculpturen, performances, workshops, 

evenementen en een basecamp. Deelnemende kunstenaars zijn Ruchama Noorda, Kathrin Schlegel, 

Melanie Bonajo, Francisco Camacho, William Speakman, Graham Hudson, Frank Koolen, Dan Geesin, 

Gil & Moti en Jozef van der Heijden & Marion de Beer.  

t/m 2 september 2012 

Documentaire tentoonstelling over alternatieve levensvormen en kunst, met vanaf juni  ook een 

levendige weergave van het 3-DAY-WEEKEND in woord, bewegend beeld en geluid. Met speciale 

bijdragen van Paulien Oltheten, Jasper van den Brink, en PLAND. 

Tien (inter)nationaal vernieuwende kunstenaars gaan met Pinksteren (26 t/m 28 mei) op zoek naar 

samensmelting van kunst en leven in Diepenheim, het kleinste stadje van Overijssel. Zij maken 

daarbij gebruik van lokale bronnen, kennis en tradities. Een voormalig, verwilderd kampeerterrein 

wordt getransformeerd tot een basecamp voor een tijdelijke, zoveel mogelijk zelfvoorzienende 

gemeenschap van kunstenaars, andere makers en publiek. In dit unieke samenspel tussen lokale 

kennis en mankracht en kunstzinnige expertise en visies vervagen de grenzen tussen kunst, design en 

ambacht. Op het bosrijke terrein, maar ook in de openbare ruimte van Diepenheim verrijzen 

sculpturen en installaties en spelen zich performances, acties en voorstellingen af in een dagelijks 

wisselend programma waarbij inwoners en publiek, jong en oud, actief worden betrokken.  

Zie voor een impressie van het programma de bijgevoegde bijlage.  

 

Now I Lay me Down To Eat onderzoekt de geschiedenis en hedendaagse kunstpraktijk over 

levensveranderende ideeën en kunst die symbool staan voor alternatieve gemeenschapsvormen en 

sociale veranderingen. De titel is ontleend aan een gelijknamige tentoonstelling en boek van Bernard 

Rudofsky (1905-1988). Hij staat bekend als architect, schrijver en leraar die ontwerpvragen stelde bij 

alledaagse rituelen als slapen, baden en eten. 

Waar en wanneer? 

26 t/m 28 mei 2012, dagelijks van 12.00 uur tot 21.00 uur 

Basecamp op voormalig kampeerterrein, ingang aan de Eerste Zomerdijk 1 in Diepenheim. 

Toegang: vrije gift. Verder diverse locaties in Diepenheim. 

t/m 2 september 

Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17 in Diepenheim.   

26 t/m 28 mei dagelijks van 11.00 tot 17.00 en daarna di t/m zo van 11.00 tot 17.00 uur.  

Installatie Graham Hudson, hoek Boinksweide/Herschelstraat, dagelijks, doorlopend. 

 

 

Now I Lay Me Down To Eat 

3-daagse kunstmanifestatie en tentoonstelling op een voormalig kampeerterrein, in de 

openbare ruimte en in het vernieuwde gebouw van Kunstvereniging Diepenheim. 

Curator: Theo Tegelaers. 

1 basecamp, meer dan 10 kunstenaars, 9 projecten, 1 installatie 

 



Kamperen op het basecamp? 

Er zijn (tegen vergoeding) beperkt kampeerplaatsen beschikbaar op het basecamp. Wilt u in de kunst 

kamperen, meldt u dan aan via info@kunstvereniging.nl.  

Voor het complete programma: kijk vanaf 15 mei op www.kunstvereniging.nl of vanaf 26 mei bij het 

infopunt op het basecamp.  

          

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie, interviews en/of beeldmateriaal 

kunt u contact opnemen met Ingeborg Wind (pr/communicatie), i.wind@kunstvereniging.nl , 06-245 

217 48, of Ingrid Bosman (zakelijk leider) i.bosman@kunstvereniging.nl, 06-201  329 89.  


