Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Bonheur publiciteit@bonheur.nl
Ziek van liefde, literaire flashmob, Betaalde vriendschap en Black Butterflies
7 mei 2014 22:24
brenda@dorgroot.com

BONHEUR BERICHT MAART 2011 #54
NOG 2 WEKEN TE ZIEN BIJ BONHEUR: ZIEK VAN LIEFDE
t/m 3 april 2011, woensdag t/m zondag
Ons publiek aan het woord:
'Het was lief, speels, spannend, verwarrend, gevaarlijk, grappig, en bovenal
ontroerend.'
'Je wordt steeds op een ander been gezet; is het een spinsel in zijn hoofd of
gebeurt het echt? Het heeft me enorm geraakt, de verstikkende bezitterige en
tevens religieus gedreven liefde die uiteindelijk alles kapot maakt.'
'Bijzonder aangrijpende voorstelling. Zowel teder, als hard schurend en wrang.'
'Ik had niet verwacht dat ik zo geraakt zou worden door de schitterende tekst, de
spanning die je tussen de personages bijna kunt voelen en door de
herkenbaarheid van de angsten.'
'Ik heb een heerlijke avond gehad bij Bonheur'
Op onze website kunt u de volledige publieksreacties lezen en de trailer bekijken.
Reserveren: www.bonheur.nl of 010 4046716
LITERAIRE FLASHMOB
U kent ze wellicht, de YouTube filmpjes met dansende mensen op grote stations.
Eerst lijken het gewone reizigers, dan staan ze opeens exact synchroon te dansen
en zingen.
Een soortgelijke actie voerde Bonheur afgelopen zaterdag uit bij Plantage
boekhandel Benissimo in Hillegersberg. Acteurs Ruurt De Maesschalck en Tomer
Pawlicki stopten opeens met neuzen in de boeken om ter plekke een scène uit
Ziek van liefde te spelen voor het verraste winkelend publiek.
Bekijk hier het YouTube filmpje van deze literaire flashmob!
BETAALDE VRIENDSCHAP
Bonheur start vriendenclub
Tegenwoordig hebben de meeste mensen veel vrienden op Facebook en Twitter.
Wij ook. Maar wij zoeken onze vrienden nog ergens anders: onder onze trouwe
bezoekers en fans.
Betaalde vriendschap. Kent u die uitdrukking?
Dat gaat zo: u draagt Bonheur een warm hart toe en u wordt, tegen betaling,
Vriend of zelfs Dikke Vriend van ons. Wij bieden u daarvoor onze grote
dankbaarheid en gedurende het seizoen enkele exclusieve uitnodigingen.
Voor meer informatie: http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=90.

Voor meer informatie: http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=90.
U kunt ons via vriend@bonheur.nl of 010 4046716 uw vriendschap aanbieden of
vragen stellen.
BLACK BUTTERFLIES
woensdag 30 maart 19:00 uur
Poetry International en Boekhandel Van Gennep organiseren op woensdag 30
maart de Rotterdamse voorvertoning van de film Black Butterflies over het
bewogen leven en de poëzie van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker.
Jonker (Carice van Houten) is een gevoelige en rebelse geest die haar vrije
ideeën over kunst, liefde en politiek deelde met een kleine groep gelijkgestemde
kunstenaars en schrijver, de Sestigers. Als Mandela in 1994 haar gedicht Het kind
voordraagt bij zijn eerst rede voor het parlement blijkt het belang van Jonkers werk
voor de Zuid-Afrikaanse cultuur.
Voorafgaand aan de film zingt Niki Romijn gedichten van Ingrid Jonker begeleid op
piano en bas. Na afloop presenteert dichter en filmkenner Jan Baeke een Q&A
met documentairemaker Saskia van Schaik en dichter en Jonker-liefhebber Hagar
Peeters.
locatie: Lantaren Venster / entree: € 7,00
reserveren: info@boekhandelvangennep.nl of 010-4330592

