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NU TE ZIEN: EEN ANDER LAND
nog t/m zaterdag 7 april
Regisseur Ruurt De Maesschalck:
"Verbijsterend dat de roman EEN ANDER LAND nooit eerder is
bewerkt. Ik loop al zo'n twintig jaar met dit boek in mijn hoofd rond
en nu is de tijd rijp voor deze bewerking. EEN ANDER LAND van
James Baldwin was jarenlang een verboden boek in sommige
Amerikaanse staten vanwege de interraciale en homoseksuele
relaties die er in voorkomen. Maar het gaat vooral over identiteit.
Hoe kunnen we nog volledig onszelf zijn?"
Kijk op onze website naar een reportage van MOOIS met daarin
interviews met Ruurt De Maesschalck, Peter Sonneveld en de acteurs
en fragmenten uit de repetities.
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL

DE BRANDGRENS & DE SPREKENDE STAD
Speciaal voor Rotterdam 2007 City of Architecture
De brandgrens: Op 14 mei 2007 wordt het bombardement op
Rotterdam herdacht met een visualisering van de brandgrens. Deze
grens markeert het gebied dat als gevolg van het bombardement en
de daaropvolgende branden verwoest werd. Bonheur herneemt op
deze dag eenmalig Struisvogels op de Coolsingel op verschillende
plekken langs deze grens.
De sprekende stad: In juni organiseert Bonheur in het kader van
het architectuurjaar een theatrale fietstocht waarbij een bezoek
wordt gebracht aan een aantal bijzondere gebouwen. In De
sprekende stad vertellen onbekende Rotterdammers over hun
leven tegen het decor van de stad. Het belooft een verrassende tocht
te worden langs schuilplaatsen van geheimen en paleizen van
herinneringen.
De brandgrens: 14 mei 2007
De sprekende stad: 15 juni t/m 1 juli 2007
MEER WETEN?
WWW.ROTTERDAM2007.NL
WWW.BONHEUR.NL

Archief van Annekee van Blokland
"Adieu. Denk na en wees gelukkig."

"Adieu. Denk na en wees gelukkig."
In de zomer van 2005 is het archief van Annekee van Blokland door
haar partner Marijke Boon ter beschikking gesteld van Bonheur. Dit
archief is beperkt toegankelijk voor onderzoekers, collega's en
andere belangstellenden en uiteraard in nauw overleg met Bonheur.
In het archief zijn artikelen, recensies, scripts, foto's, tekeningen,
kattebelletjes en nog veel meer zaken te vinden over de
voorstellingen van Annekee bij Bonheur.
Kijk op de website onder de kop Historie voor meer informatie over
het archief.
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL
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