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R'UITMARKT 2007
zondag 2 september 2007
Aanstaande zondag vindt de aftrap van het nieuwe culturele seizoen
plaats op en rond het Schouwburgplein. Op de informatiemarkt kunt
u in de gezamenlijke stand van Bonheur, O.T. en het ro theater, alles
vinden over onze nieuwe voorstellingen. Kom vooral even langs en
maak kans op vrijkaarten voor Odyssee, De laatste beproeving en
verover ook dit jaar weer het befaamde Bonheurtasje met een
literair citaat.
Wilt u alvast een voorproefje zien van het tweede deel van Odyssee?
Bezoekt u dan om 14.45 uur de Jurriaanse zaal in De Doelen. Paul R.
Kooij zal u alvast meenemen naar Ithaka, alwaar Odysseus nog een
aardig gevecht te leveren heeft, voordat hij zijn Penelope weer in de
armen kan sluiten.
Zondag 2 september van 13 tot 19 uur op het Schouwburgplein en in
De Doelen.
MEER WETEN?
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VALLENDE VADER
Tijdens de Wereld van Witte de With
Mijn vader
wist hoe te leven,
deed het voor
en hij viel om, lag op de grond,
zijn gezicht in de modder
'ik weet niét hoe te leven,' zei hij
Toon Tellegen

Ook dit jaar heeft Bonheur weer een unieke locatie tot haar
beschikking tijdens De Wereld van Witte de With. Na Huis Sonneveld
en het Chabot Museum is nu het voormalig Nederlands Fotomuseum
uitgekozen.
In Vallende vader vallen vaders als dorre blaadjes van hun
voetstuk. Geïnspireerd door Goethes ballade Erlkönig en twee
prachtige werken van Toon Tellegen, het kinderboek Mijn vader en de
dichtbundel Raafvogels, maakt regisseur Ruurt De Maesschalck deze
muzikale voorstelling over ieders eerste held. Muziek van Schubert
wordt gecombineerd met gedichten van Tellegen en moderne dans
met de klassieke tekst van Goethe. Vallende vader is even geestig
als pijnlijk.
Te zien tijdens de Wereld van Witte de With:

Te zien tijdens de Wereld van Witte de With:
7, 8 en 9 september 2007 in het voormalig Nederlands
Fotomuseum, Witte de Withstraat 63, Rotterdam.
MEER WETEN?
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ODYSSEE, DE LAATSTE BEPROEVING
25 september t/m 12 december 2007
Odysseus komt eindelijk thuis! Het tweede deel in het
Odysseedrieluik van Bonheur gaat volgende maand van start.
Op de R'uitmarkt kunt u alvast een preview zien en als u nog meer
te weten wilt komen over dit tweede deel komt u dan op zondag 16
september om 14.30 uur naar boekhandel Donner. In de
theaterzaal van Donner vertellen regisseur Peter Sonneveld,
dramaturg Lex Bohlmeijer en acteur Paul R. Kooij uitvoerig over de
voorstelling. Ook kunt u op zondag 9 september bij Donner terecht
voor een lezing door Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse Taal en
Letterkunde over Odyssee.
Daarnaast willen we u graag attenderen op de samenwerking van
Bonheur met de Rotterdamse Volksuniversiteit. Op donderdag 27
september start daar een cursus (bestaande uit 4
donderdagavonden) over drama in de Griekse Oudheid en de
Odyssee. Een voorstellingsbezoek is inbegrepen bij de cursus.
U kunt zich aanmelden voor de cursus via
www.volksuniversiteit.nl/rotterdam
"Onder het luisteren stroomden haar tranen en smolt haar gezicht
weg." Homerus
MEER WETEN?
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