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ON CHESIL BEACH
21 april t/m 17 mei 2009
'Dit is hoe een hele levensloop kan worden veranderd - door niets te
doen.'
Ian McEwan
Op 24 april a.s. gaat onze nieuwe voorstelling On Chesil Beach in
première. Peter Sonneveld bewerkte de gelijknamige novelle van Ian
McEwan, wiens romans The Cement Garden en Atonement eerder
succesvol werden verfilmd.
Deze productie is een gastregie van Lidwien Roothaan, die hier
eerder Laten wij aanbidden regisseerde (2002) en zelfs al met
Bonheur werkte toen de groep nog in Arnhem gevestigd was
(Hesper, 1985). Ook de beide acteurs zijn bekende gezichten bij
Bonheur: Marike van Weelden speelde in Karakter en Ruurt De
Maesschalck in o.a. Medea en Alleen op de wereld. Ruurt regisseerde
bij Bonheur onder meer Voorjaarsontwaken en Een ander land. Ook
stonden ze al eens samen in een Bonheur voorstelling: Dochters en
Zonen.
On Chesil Beach vertelt het verhaal van Edward en Florence aan de
vooravond van hun huwelijksnacht in het Engeland van 1962. Een
tijd waarin een gesprek over seksuele problemen ronduit onmogelijk
was. Het verzwijgen van hun verlangens en angsten omtrent
seksualiteit vormt de dramatische motor van het verhaal en leidt tot
de onafwendbare en fatale climax.
Alleen te zien in het theater van Bonheur te Rotterdam.
Reserveer nu via www.bonheur.nl of 010 4046716
Lees meer op www.bonheur.nl

STRUISVOGELS OP DE COOLSINGEL
14 mei 2009
Op 14 mei a.s. vindt de herdenking plaats van het bombardement op
Rotterdam van 14 mei 1940. Peter Sonneveld maakt namens
Bonheur deel uit van de Initiatiefgroep 14 mei die deze herdenking
jaarlijks vorm en inhoud geeft.
Dit jaar zal op 14 mei ook de prachtige boekuitgave van
Struisvogels op de Coolsingel worden gepresenteerd.
In 2005 kwam bij Bonheur de voorstelling Struisvogels op de
Coolsingel uit. De toneeltekst, bekroond met de prestigieuze Taalunie
Toneelschrijfprijs, is een montage van zeven monologen, geschreven
door Anna Enquist, Antoine Uitdehaag en Anne Vegter. Hierin worden
zeven mensen die omkwamen bij het bombardement tot leven
gewekt.

gewekt.
'In de intimiteit van hun stervensuur klinkt nog eenmaal hun
persoonlijk verhaal. ... Over de herinnering aan die ene noodlottige
dag die de stad Rotterdam en de levens van de mensen die er
woonden voor altijd veranderde.'
In onze volgende nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten rond
de presentatie van Struisvogels op de Coolsingel, waaronder de
herneming van de zeven monologen in verschillende Rotterdamse
boekhandels.
Lees meer op www.bonheur.nl

DE TERUGKEER VAN OLBYSES
22 april 2009
in de Rotterdamse Schouwburg
In de afgelopen jaren is bij Bonheur de Odyssee in twee delen en
een marathonvoorstelling te zien geweest. Nu kunt u kennismaken
met een versie van onze collega's van Theater RAST:
Geïnspireerd door de Odyssee maakte Saban Ol, artistiek leider van
RAST, de muziektheatervoorstelling De Terugkeer van Olbyses. Deze
hedendaagse versie zonder alle goden en mythische figuren is
teruggebracht tot de kern van het verhaal, de menselijke gevoelens,
zoals liefde, jaloezie, heimwee en de reislust. Via improvisaties zijn
deze thema's op een speelse en ironische manier bewerkt. Lees
meer op www.rast.nl.
'.prachtige, uitgebalanceerde en fijne voorstelling, waarin
ingewikkelde en actuele thema's zorgvuldig en met humor naar
theater werden vertaald.'
- ITHTR
bekijk hier de trailer
Kortingsactie: Op vertoon van deze nieuwsbrief aan de kassa van
de Schouwburg betaalt u als Bonheur Bericht abonnee €7,50 i.p.v.
€12,50.
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