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HET GAT DICHTEN
fotoreportage
Ook voor degenen die de voorstelling Ziek van liefde onverhoopt niet konden zien,
is de fotoreportage van de 'making of' en de ontmanteling van Het Gat een mooie
demonstratie van hoe Bonheur haar ruimte tot in het extreme aanpast aan wat de
voorstelling verlangt. Het decor van Ziek van liefde wàs eigenlijk het gat. Het gat
dat we met een licht gevoel van nostalgie opeens missen in onze vloer...
Ook nog aan 't nagenieten van deze productie? Lees hier het blog van acteur
Tomer Pawlicki.
CULTUREEL ONDERNEMEN AVANT LA LETTRE
Afijn, het gat is dicht en de vloer is weer beschikbaar voor onze andere activiteiten.
In het kader van 'cultureel ondernemerschap' stelt Bonheur haar locatie en
expertise regelmatig beschikbaar aan een keur van inititatieven en organisaties.
Zo zijn deze week science4you en jonge kunstenaars van het Piet Zwart Institute
te gast. Hieronder leest u daar meer over.
Sinds 2005 heeft Bonheur de toevoeging Theaterbedrijf Rotterdam aangenomen.
Wat wij destijds 'Dienstverlening' noemden, bleek Cultureel ondernemerschap
avant la lettre: het leveren van theatrale bijdragen aan culturele instellingen van
andere disciplines, zoals Poetry International en de Brandgrens/herdenking 14
mei. Ook niet-culturele organisaties kunnen wij theatrale ondersteuning of
programmering bieden. Informatie over de mogelijkheden en voorbije projecten
vindt u op onze pagina Cultureel ondernemen.
Daarnaast zijn wij erg blij met de vele enthousiaste aanmeldingen voor ons nieuwe
programma Betaalde Vriendschap, waarin u Vriend of zelfs Dikke Vriend van
Bonheur kunt worden.
THEATER VAN DE WETENSCHAP - SCIENCE4YOU
Emotie vs. ratio
zondag 17 april, 15.00 uur
toegang €7,50
Aanstaande zondag de eerste van drie bijzondere 'wetenschapsmatinees' door
science4you.
Technologiefilosofe Sabine Roeser van de TU in Delft bepleit een grotere rol voor
emotie bij besluitvorming in de wetenschap. Hoe en wanneer is passie zinvol in
het nemen van ethische beslissingen, en wanneer niet?
Roeser presenteert hierbij 16 schilderijen die tevens geëxposeerd zullen worden.
Schrijfster en beeldend kunstenaar Jannie Regnerus toont fragmenten uit haar
werk. Met muziek van de bekende flamencogitarist Erik Vaarzon Morel.
De presentatie is in handen van Lex Bohlmeijer.
Science4you is een initiatief van een aantal biomedische afdelingen van het

Science4you is een initiatief van een aantal biomedische afdelingen van het
Erasmus MC Rotterdam en spant zich in om de kloof tussen wetenschappers en
niet-wetenschappers te verkleinen.
meer info en reserveren: 010 4046716 of www.bonheur.nl
AS EACH OF US WAS MANY PEOPLE WE BECAME QUITE A CROWD!
i.s.m. Piet Zwart Institute/Willem de Kooning Academy
donderdag 14 april, 19.30uur
gratis entree, reserveren aanbevolen
Een avond met performances en installaties van de aan het Piet Zwart Institute
verbonden jonge kunstenaars Giles Bailey, Jacob Blandy, Jane Fawcett, Rachel
Koolen, Fran Meana and Edmund Cook, Anouchka Oler, Catarina de Oliveira, Se
Ra Park, Oliver Rees, Mariana Silva, Dan Walwin en Camilla Wills.
One day when we were almost about to finish filming in a small village next to
Biarritz, I received a distressed phone call from my friend Jane who was in medoc,
north of Bordeaux, shooting a film. Something went wrong with the production, the
budget had fallen through, and they were running out of film ...
read on

