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BONHEUR BERICHT SEPTEMBER 2009 #36
NIEUWE WEBSITE
De vernieuwde website van Bonheur is in de lucht!
Vanaf nu kunt u kaarten reserveren voor het complete seizoen 2009-2010, voor
zowel de voorstellingen als de Hotel Bonheur theatersalons.
De website heeft een stijlvolle en verfrissende nieuwe 'look'.
Ook vindt u er (nu danwel binnenkort):
- een duidelijke agenda
- een blog en onze laatste twitter berichten
- overzichtelijke pagina's over de voorstellingen
- meer informatie over de acteurs en ontwerpers
- veel meer beeldmateriaal
Bovendien kunt u straks zelf uw ervaringen met Bonheur en uw reacties op de
voorstellingen toevoegen!
Ga snel kijken en... kom regelmatig terug, de site zal met de week completer
worden dit seizoen.
WAAR JE NOOIT GEWEEST BENT
Aanstaande vrijdag start Bonheur het seizoen met de voorstelling Waar je nooit
geweest bent, speciaal voor het Festival De Wereld van Witte de With.
Kom dit weekend naar dit grensverleggende festival in en om de Witte de
Withstraat. Op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag vindt u er verspreid
in de straat 3 geparkeerde auto's. Neem plaats op de achterbank en de grens
tussen openbaar en privé raakt al snel zoek.
vrijdag 11 september 19.00 - 22.00 uur, doorlopend
zaterdag 12 september 19.00 - 22.00 uur, doorlopend
zondag 13 september 14.00 - 17.00 uur, doorlopend
€ 1 per auto, reserveren n.v.t.
HOTEL BONHEUR
Een nieuwe serie theatersalons bij Bonheur, verspreid over het seizoen.
De eerste twee afleveringen vinden plaats op 25 en 27 september a.s.
Hotel Bonheur / Lounge - Drank, Dans en Decamerone
In de Lounge, die open is op drie vrijdagavonden, ontvangen we een ieder die niet
op ziet tegen een opwindend avondje. Centraal staat hier de Decamerone van
Boccaccio. De vertelkunst als erotische verleiding.
Te gast bij de eerste aflevering op 25 september: danseres en choreografe Rita
Vilhena.
vrijdag 25 september, 23 oktober en 27 november - 22.00u
Hotel Bonheur / Salon - Spoon River Anthology

Hotel Bonheur / Salon - Spoon River Anthology
De Salon is op zes zondagmiddagen geopend en vooral bedoeld voor de literair
geïnteresseerden. In deze salon gaan wij de Spoon River Anthology van Edgar
Lee Masters integraal voorlezen. Het gaat om een cyclus van 244 gedichten in
een onlangs verschenen vertaling van Elvis Peeters. De 244 personages komen
aan het woord via het graf, ze liggen allen begraven op de heuvel en laten ons
delen in hun leven en sterven.
Te gast op 27 september: Peter Brusse, schrijver van necrologiën in Vrij
Nederland, oud correspondent voor de Volkskrant.
zondag 27 september, 25 oktober en 29 november - 15.30u
entree € 7,50, reserveren via 010 4046716 of www.bonheur.nl

