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Belangrijke ontwikkeling in strijd om voortbestaan Bonheur
Op donderdag 8 november jl. is door 4 partijen in de begrotingsvergadering een
motie ingediend die, indien aangenomen en gevoegd bij onze inspanningen tot
verdubbeling van de eigen inkomsten, het voortbestaan van Bonheur kan
betekenen.
Wij zijn erg blij dat de betreffende partijen bereid zijn ons initiatief tot een rigoreuze
ommezwaai in het verdienmodel te honoreren. De motie houdt in principe in dat de
partijen verzoeken om Bonheur voor een bedrag van €300.000 in het Cultuurplan
op te nemen voor het jaar 2013 als wij voor 1 december a.s. kunnen aantonen
structureel (dus jaarlijks) €50.000 aan particuliere fondsen te hebben opgehaald.
Bovendien stellen zij voor deze subsidie te verlengen t/m 2016 als wij in 2013 een
verdubbeling van de eigen inkomsten tot €200.000 daadwerkelijk weten te
verwezenlijken.
Kortom: wat we nu nog nodig hebben is de steun van nóg meer mensen die
Bonheur een warm hart toedragen en de mogelijkheid hebben daarvoor jaarlijks
een bedrag te doneren.
De eerstbenodigde €50.000 aan donaties is bijna bereikt!
Helpt u ons over de streep?
De kans is overigens groot dat u een behoorlijk deel van uw donatie in de vorm
van belastingvoordeel kunt terugkrijgen. meer info
Met vragen of met uw intentieverklaring tot donatie kunt u ons mailen op
donateur@bonheur.nl, of bellen: 010 4046716.
beeld links: scènefoto Onder Melkwoud (door Bas Czerwinski) i.c.m. fragment affichebeeld Spelen of sterven
(door Jan van Mechelen, ZEE.nl)

DE TROOST VAN VREEMDEN
'Bonheur op dreef met psychologische thriller'
De première van De troost van vreemden is door pers en publiek in superlatieven
ontvangen:
In spel en regie wordt intelligent tussen onbevangen en doortrapt geschakeld met
een meesterlijke Ruurt De Maesschalck als sinistere aristocraat' - Trouw
'Bonheur op dreef met psychologische thriller.'
'... met liefde gemaakt theater' - Theaterkrant.nl
'Mentink en Dekker vormen een sprankelend koppel' - De Volkskrant
Bekijk hier de volledige recensies

Bekijk hier de volledige recensies
Wat een geweldige gruwelijke spannende voorstelling was dat! Diep ,diep respect!
- publieksreactie
Gatsiebakkie, erg mooi en naar tegelijk. Ben blij dat ik het mocht aanschouwen. publieksreactie
De voorstelling is nog t/m 2 december 2012 te zien bij Bonheur.
Reserveer via www.bonheur.nl of 010 4046716
YOUTUBE
Bekijk op Youtube de trailer van De troost van vreemden: http://youtu.be/7dXlIjOwlg
Een leuk item over De troost van vreemden in het cultuurprogramma Moois op TV
Rijnmond vindt u hier: http://youtu.be/0XgTiL5b3sU

GEEN WAARSCHUWING
- een blog van actrice Laura Mentink
... Een steegje in te kunnen lopen, een deur open te zien staan en naar binnen
gluren. De magere poes een paar straten te volgen en je boterham te eten in een
verborgen binnentuin. Ons volledig over te leveren aan zo’n stad.
En dan worden meegenomen door iemand die ons de stad van binnenuit laat zien.
Iemand die ons meeneemt naar dat ene goede restaurant. Die daar zijn
levensverhaal vertelt en verdwijnt. Die we later ineens weer tegenkomen, ons
uitnodigt bij hem thuis en ons voorstelt aan zijn vrouw. Zo iemand als Robert had
kunnen zijn.
Let op! Dit blog KAN informatie bevatten die de afloop van het toneelstuk
prijsgeeft...
lees hier het gehele blog
scènefotografie De troost van vreemden: Bas Czerwinski
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