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HET FEUILLETON
Dé theatersoap over een echte Rotterdamse familie is terug
vanaf 30 november
Na het succes van vorig seizoen is Bonheur terug met Het Feuilleton,
de theatersoap die ter plekke wordt gemaakt en iedere avond
volledig via improvisaties tot stand komt. Tien afleveringen lang
komt het publiek over de vloer bij een Rotterdamse familie met de
zaak aan huis. Geen aflevering is hetzelfde, want net als in een tvsoap gaat het verhaal over de familie alsmaar door.
Een tipje van de sluier kan alvast worden opgelicht: De familie is de
trotse eigenaar van een bloemenwinkel annex klein tuincentrum...
Reserveer nu uw plaatsen on-line. Via Het Feuilleton-weblog kunt
u vanaf 30 november alle ontwikkelingen volgen en zelfs ideeën
aandragen voor de improvisaties.
Met Titus Boonstra, Catrien van Boxel, Martine Crefcoeur, Paul R.
Kooij, Jeroen Spitzenberger e.a.
Speeldata do 30 nov t/m za 2 dec, do 7 t/m za 9 dec en do 14 t/m
zo 17 december 2006
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ODYSSEE
De wraak van de zee
Laatste voorstelling in Schouwburg Arnhem
Na een succesvolle tournee is aanstaande zaterdag de allerlaatste
voorstelling van Odyssee, De wraak van de zee in Schouwburg
Arnhem. Volgend seizoen vertelt Paul R. Kooij het vervolg van het
verhaal in Odyssee, De laatste beproeving: Na 10 jaar lang
oorlog te hebben gevoerd en vervolgens 10 jaar lang over de
wereldzeeën geslingerd te zijn als speelbal van goddelijke willekeur
komt Odysseus, koning van Ithaca, eindelijk thuis bij Penelope. Maar
hij wordt nog één keer ernstig op de proef gesteld...
De pers over Odyssee, De wraak van de zee:
"Sonneveld maakt zijn reputatie waar: Odyssee - De wraak van de
zee is een spannende, subtiele voorstelling geworden. (.) Bij Paul R.
Kooij is de voorstelling in zeer goede handen." De Volkskrant
"Imponerende monoloog" AD/Rotterdams Dagblad
"Kooij is met zijn aangename stem terug bij de bron." Trouw
Odyssee, De wraak van de zee: za 18 november, Schouwburg
Arnhem, reserveren 026-4437343
Odyssee, De laatste beproeving: najaar 2007 in verschillende

Odyssee, De laatste beproeving: najaar 2007 in verschillende
theaters in Nederland
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