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ZIEK VAN LIEFDE DEZE WEEK IN PREMIERE
1 maart t/m 3 april 2011
Vanaf vandaag spelen Ruurt De Maesschalck, Tomer Pawlicki en Marike van
Weelden de nieuwe voorstelling van Bonheur: Ziek van liefde. Peter Sonneveld
bewerkte hiervoor de meesterlijke roman Enduring love van Ian McEwan.
'Er is geen pardon. Alleen zwaartekracht.'
Ziek van liefde is een fascinerend verhaal over werkelijkheidszin en irrationaliteit,
achtervolging en paranoia, schuld en liefde..
Kijk hier alvast naar de trailer: http://www.bonheur.nl/index.php
'Ik klamp mij vast'
Jed vat na een korte maar dramatische ontmoeting bij een ongeluk met een
luchtballon een obsessionele verliefdheid op voor Joe. In één klap wordt daardoor
de vaste grong onder hun voeten weggeslagen. Joe's schuldgevoel over het
ongeluk en het steeds verder binnendringen van Jed in zijn leven zorgen voor de
totale ontwrichting van de relatie tussen Joe en zijn vriendin Clarissa en drijft beide
mannen tot moordzuchtige waanzin.
'Ik ben met een klap in jouw leven gekomen'
1, 2 en 3 maart zijn de try outs, waar u voor slechts €5 bij kunt zijn.
Op zondag 13 en 20 maart is er om 17.15 uur, na de matineevoorstelling, een
nagesprek met de regisseur en de acteurs.
Reserveer online of via 010 4046716.

LIEFDE EN LOYALITEIT
Op 18 februari waren o.a. Mark Mieras en Gijs van Oenen te gast op de
theatersalon voor Ziek van liefde.
Mark Mieras, wetenschapsjournalist, vertelde hoe onze hersenen te werk gaan bij
een verliefdheid en hoe verblindend liefde dus daadwerkelijk is.
Gijs van Oenen, filosoof en ethicus, sprak over het maken van keuzes en over
loyaliteit; wat doe je als je spartelend aan een luchtballon hangt: loslaten,
vasthouden, of blijven hangen?
Hier kunt u zijn pleidooi nog eens nalezen.
STEM OP 2 MAART VOOR CULTUUR
Op 20 november jongstleden kwamen meer dan 100.000 mensen op de been om
te schreeuwen voor cultuur. In navolging van die schreeuw en in aanloop naar de
Provinciale Staten verkiezingen is er nu "Na de schreeuw nu de Stem."
Op www.nadeschreeuwnudestem.nl vindt u alle cultuurparagrafen van de politieke
partijen die meedoen in uw provincie. Klik op uw provincie om te weten wat er
speelt in het cultuurbeleid van uw provincie.

