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Beste Bonheur betrokkene,
Afgelopen zondag speelde Bonheur met De troost van vreemden haar allerlaatste
voorstelling ooit.
Met pijn in het hart laten wij u weten dat Bonheur per 1 januari 2013 ophoudt te
bestaan. Ondanks de overweldigende steun van tal van particulieren is het niet
gelukt om voldoende eigen middelen bijeen te brengen om het hoofd boven water
te kunnen houden.
Na het negatieve advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in april
ontvingen wij vele hartverwarmende reacties die het tegendeel van de onterechte
kwalificaties bewezen. De wethouder nam het advies in het verdelingsvoorstel van
de cultuurgelden begin dit najaar helaas over.
In aanvulling op de vele brieven en gesprekken die de waarde van Bonheur in het
Rotterdams theaterlandschap bepleitten is vervolgens de actie Red Bonheur
gestart. Daarin stelden wij ons ten doel jaarlijks 40% aan eigen inkomsten te
behalen. Met een aanvulling uit subsidie van €300.000 zouden wij dan, weliswaar
in sterk gereorganiseerde vorm, onze core business: het maken van kwalitatief
literair toneel in de unieke setting van de oude gymnastiekschool aan de
Eendrachtsstraat, kunnen voortzetten.
De gemeenteraad antwoordde met een met overgrote meerderheid aangenomen
motie om Bonheur dat subsidiebedrag inderdaad, onder voorwaarden, toe te
kennen. Wij moesten daartoe vóór 1 december 2012 toezeggingen kunnen
overleggen van €50.000 aan jaarlijkse donaties en giften voor de komende vier
jaar, oplopend tot een aan te tonen €100.000 per jaar per december 2013, naast
€100.000 reguliere eigen inkomsten.
We zijn met €34.000 aan structurele en €39.000 aan eenmalige
donatietoezeggingen voor een klein gezelschap ongelofelijk ver gekomen, maar
hebben uiteindelijk niet aan de in de motie gestelde voorwaarden kunnen voldoen.
Het eerherstel, dat spreekt uit de door 5 gemeenteraadsfracties ingediende
moties, de grote donatiebereidheid en de reacties naar aanleiding van het
oorspronkelijk negatieve advies van de RRKC, is echter onbetaalbaar.
Bonheur verlaat zo met opgeheven hoofd het strijdtoneel en het Rotterdams
theaterlandschap.
Meer informatie over de sluiting en het turbulente proces dat eraan voorafging
vindt u op onze website: http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=158
Eventuele reacties op dit bericht kunt u hier kwijt:
http://www.bonheur.nl/publiek.php?p=123
Een laatste Bonheur Bericht met onder meer informatie over een

Een laatste Bonheur Bericht met onder meer informatie over een
herinneringsdocument verschijnt later deze maand.
beeld links: scènefoto De troost van vreemden, 2012, foto: Bas Czerwinski
beeld boven: scènefoto Odyssee, De wraak van de zee, 2006, foto: Bas Czerwinski

