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DinXperience wordt georganiseerd voor en
door burgers uit Dinxperlo en Suderwick.
Daarnaast zijn er veel organisaties en
verenigingen die steun verlenen aan het
initiatief. Dat zijn bijvoorbeeld:

Zangeres Ellen ten Damme spreekt en zingt
vrijwel accentloos Duits en is een echte diva op
het podium. Daarnaast wil zanger en verteller
Rocco Ostermann, geboren Dinxperloër, graag
zijn medewerking verlenen. Andere artiesten,
bands, koren, etc zullen nog gevraagd worden.
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Gemeente Aalten
Stadt Bocholt
VVNF
Heimatverein Suderwick
Burgerinitiatief Dinxperwick e.V.
Kerken
Grenslandmuseum
Brandweer / Feuerwehr
Sportverenigingen
Mannenkoor Con Spirito
Projectkoor Podium
Fanfareorkest Psalm 150
Fanfare Prinses Beatrix

… en vele anderen!
[nog niet alle verenigingen zijn benaderd]

www.dinxperience.nl

SAMENLEVEN

+++++++++++++++++++++++++++++++

AAN DE GRENS

DinXperience is een lokaal gedragen
initiatief, met regionale en
boven-regionale uitstraling.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem vrijblijvend contact met ons op via
info@dinxperience.nl
LET OP! WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!
Deze folder bevat ideeën voor de organisatie van
DinXperience om het concept te presenteren. Niet alle
genoemde organisaties en personen zijn nog benaderd. U
kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

8, 9 en 10 mei 2020

WAT IS DINXPERIENCE?

-------------------------------------------DinXperience is een driedaags evenement,
waarin muziek, zang, dans, film, theater en
spektakel centraal staan. We presenteren
onze gezamenlijke kracht en verbinden
letterlijk en figuurlijk de kernen van het
Nederlandse dorp Dinxperlo en het Duitse
dorp Suderwick met elkaar. Deze twee unieke
dorpen zijn nauw verbonden én gescheiden
door de landsgrenzen. Nergens in Gelderland
en Westmünsterland is de grens beter te zien
én te ervaren dan hier.
Samen onze vrijheid vieren
We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, die zich afspeelt langs de grens.
We weten ons verbonden in een verwante
cultuur. Tegelijkertijd heeft de Tweede Wereldoorlog diepe wonden geslagen. We zijn
elkaar enigszins kwijtgeraakt, terwijl we juist
zoveel gezamenlijk hebben. Graag willen
we de band met elkaar weer verstevigen
door ter gelegenheid van de viering van ‘75
jaar bevrijding’ onze gezamenlijke vrijheid te
vieren; grensoverschrijdend, in verbinding met
elkaar: DinXperience.

Op een gezamenlijke toekomst!

Een unieke plek in Gelderland,
in de Achterhoek,
waar Nederland én Duitsland
samen vrede en vrijheid vieren!

EUROPADAG

--------------------------------------------

INHOUD

-------------------------------------------Op 8, 9 en 10 mei 2020 is de uitvoering van
DinXperience. Op de Dorfplatz en het Prins
Clausplein staan Duitse en Nederlandse
vertellers die het publiek meenemen door de
tijd. Aan de hand van verschillende verhalen
wordt getoond hoe de afgelopen eeuwen
het leven aan de grens Dinxperlo-Suderwick
is geweest. Ook tijdens periodes van haat
en nijd, bleven de beide dorpen met elkaar
verbonden.

Grensoverschrijdend ‘noaberschap’

Wanneer is DinXperience?

8, 9 en 10 mei 2020
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Er zijn familiebanden, liefdesverhalen, ruzies
en avonturen. Smokkel, prikkeldraad, voetbal,
tanken in Suderwick en vis eten op de
Dinxperlose markt. Zomaar wat thema’s die
aan bod komen.
De verhalen omlijsten we met muziek,
zang, theater en dans. Via live-filmbeelden
schakelen we over naar andere locaties. Het
idee is zoals De Passion: het geheel speelt
zich af op het marktplein, maar delen van het
verhaal worden elders gespeeld. De vertellers
verbinden het verhaal.

Zaterdag 9 mei 2020: Dag van Europa
Deze Europadag wordt in de EU-landen sinds
1985 gevierd om stil te staan bij het feit dat
op die datum in 1950 de Franse minister
Robert Schuman in een ambitieuze verklaring
aangaf dat er een supranationale Europese
organisatie moest worden opgericht, die later
zou uitgroeien tot de Europese Unie.
We streven tegenwoordig naar een Europa
waarin de vrijheid en identiteit van alle aangesloten volkeren wordt gerespecteerd, en dat
gezamenlijk wordt bestuurd op basis van het
principe: wat beter samen kan, moeten we
samen doen.
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