Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Bonheur brenda@bonheur.nl
Bonheur Bericht #39 - Hartsmosselen en trippelende botervoeten
7 mei 2014 22:23
brenda@dorgroot.com

BONHEUR BERICHT DECEMBER 2009 #39
ONDER MELKWOUD
26 januari t/m 28 februari 2010
Voor Bonheur is de kerstvakantie slechts een kleine onderbreking van het
repetitieproces. We hebben de afgelopen tijd met veel plezier gewerkt aan
Onder Melkwoud en zien uit naar de première op 29 januari 2010!
Het poëtisch hoorspel 'Under Milk Wood' van Dylan Thomas werd door Hugo
Claus meesterlijk vertaald.
Bonheur brengt het onder de titel Onder Melkwoud op het toneel in een prachtig
decor van Jasper Niens. Naast Ruurt De Maesschalck, Michiel Bijmans en Joost
Dekker, die dit hele seizoen aan Bonheur verbonden zijn, spelen in Onder
Melkwoud ook Laura Mentink en Merle Minjon. Zij brengen in totaal 42 personages
tot leven, die u een blik gunnen op het leven bij Llaregyb heuvel in één dag en één
nacht.
Zo zien we de blinde Kaptein Kat, de door Bach geobsedeerde Organ Morgan,
een opgezigeunerde Mrs. Dai Brood 2, de immer zwangere Polly Garter en Mrs.
Ogmore-Pritchard die de baas speelt over haar twee overleden echtgenoten.
Verteller Ruurt De Maesschalck toont ons deze merkwaardige karakters en het
leven in dit denkbeeldige dorp in de onnavolgbare beschrijvingen van Dylan
Thomas en Hugo Claus:
hartsmosselen, trippelende botervoeten, de sloepdobberende zee,
snebbebekkende viswijfmeeuwen, zonhoningkeien en dauwklamme dijen
Meer informatie over de voorstellingen, blogs van de acteurs en repetitiefoto's
vindt u op www.bonheur.nl. Ook kunt u daar de volledige speellijst vinden en
natuurlijk gemakkelijk reserveren.
THEATERSALON ONDER MELKWOUD
vrijdag 15 januari 2010, 20.30 uur
In aanloop naar de voorstelling Onder Melkwoud organiseert Bonheur op vrijdag
15 januari een theatersalon. De acteurs zullen een gedeelte van de voorstelling
voor u spelen en we praten over Dylan Thomas' leven en werk en de vertaalkunst
van Hugo Claus.
De entreeprijs is €7,50 en is inclusief een gastvrije ontvangst, wat, zoals velen van
u weten, bij Bonheur meer betekent dan dat de deur open staat en de verwarming
aan.
Reserveren via www.bonheur.nl of 010 4046716
KERSTWENS VAN BONHEUR

Wij wensen u een mooie kerst en een theaterrijk 2010!

