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De Ilias in Hotel Ithaka afl. 5
Zondag 8 mei a.s.
Bonheur nodigt u van harte uit om aanstaande zondag aanwezig te
zijn bij de vijfde editie van de theatersalon De Ilias in Hotel
Ithaka. Tijdens deze middag lezen acteurs Guus Dam, Hok Tan en
Paul R. Kooij de verhalen van respectievelijk Foinix, Antilochos en
Agamnenon voor uit De Ilias van Homerus in de bewerking van
Alessandro Baricco. Bij mooi weer vindt de theatersalon in de tuin
plaats. Koffie, thee en iets lekkers wordt u door Bonheur
aangeboden.
Bonheur organiseert De Ilias in Hotel Ithaka van januari tot en met
juni 2008 iedere tweede zondag van de maand. In totaal werken 21
acteurs mee aan dit bijzondere inititatief van regisseur Peter
Sonneveld. De theatersalons vormen een aanloop naar de
marathonvoorstelling van Odyssee waarmee Bonheur dit drie
seizoenen durende project in 2008 afsluit. Bezoekers van Hotel
Ithaka kunnen ter plaatse met een speciale korting reserveren
voor de Odyssee marathon op 30 augustus 2008.
De afsluitende aflevering van De Ilias in Hotel Ithaka vindt plaats
op 8 juni. Sylvia Poorta, Sarah Jonker, Peter Bolhuis en Peter
Sonneveld lezen op deze zondag de laatste verhalen uit de Ilias.
NB. de verhalen die voorgelezen worden tijdens de salon staan op
zichzelf. Wanneer u de eerste vier afleveringen gemist heeft, dan
vormt dat geen enkel beletsel om deze aflevering bij te wonen.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Reserveer via
www.bonheur.nl / 010 4046716
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POSITIEF ADVIES VOOR BONHEUR
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op vrijdag 25 april
jl. een advies uitgebracht over de aanvragen van bijna 140
instellingen die in de jaren 2009 tot en met 2012 opgenomen willen
worden in het gemeentelijk cultuurplan. De Raad heeft de
beleidsplannen van deze instellingen laten beoordelen door acht
commissies, samengesteld uit deskundigen uit het veld. Bonheur is
verheugd om u te kunnen melden dat de Raad positief geoordeeld
heeft over Bonheur. Samenvattend luidt het oordeel:
Gezien de artistieke ontwikkeling in de afgelopen jaren, de kwaliteit
van de producties en de wijze waarop het gezelschap zich heeft
gemanifesteerd in de stad, adviseert de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur positief over de aanvraag van Bonheur. Hij stelt
een hogere subsidie voor dan het huidige bedrag om de organisatie
van het gezelschap te versterken.

Kijk voor meer informatie en de link naar het volledige advies van de
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op onze website
www.bonheur.nl
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Klik hier om u af te melden van de Bonheur
Berichten.
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