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BONHEUR BERICHT OKTOBER 2012 #72
THEATERSALON - DE TROOST VAN VREEMDEN
vrijdag 19 oktober 2012, 20.30u
Vooruitlopend op de voorstelling De troost van vreemden die op 2 november in
première gaat bent u a.s. vrijdag van harte welkom bij onze 'theatersalon'.
We hebben een mooi en divers programma voor u samengesteld:
Presentator Lex Bohlmeijer praat met literair recensent Jeroen Vullings van Vrij
Nederland over de ontwikkeling van Ian McEwan als schrijver. Ze vergelijken o.a.
McEwans nieuwste bestseller 'Sweet tooth' en ander recent, lichter werk met zijn
meer macabere oudere romans.
The Comfort of Strangers, Enduring Love, Atonement, The Cement Garden: de
romans van McEwan lenen zich kennelijk uitstekend voor verfilmingen. Hierover
vertelt Dana Linssen, NRC filmrecensent, hoofdredacteur Filmkrant en docent
filmanalyes op de toneelschool.
Sneak preview: de acteurs spelen enkele scènes uit de voorstelling voor u.
Peter Sonneveld legt uit waarom we juist deze voorstelling nú spelen. Hij vertelt
over de keuze van het boek en hoe de thema's daaruit in relatie staan tot de
situatie waarin Bonheur zich momenteel bevindt.
Boekhandel v/h Van Gennep is aanwezig met een selectie boeken van Ian
McEwan en andere gerelateerde werken.
Daarbij onthalen we u op live operaduetten en Italiaanse heerlijkheden.
reserveren is aanbevolen: www.bonheur.nl / 010 4046716
beeld: portret Ian McEwan © Murray Sanders

TE ACHTERVOLGEN, TE VERDWALEN
Inspiratiebronnen van acteur Joost Dekker
De repetities voor onze nieuwe voorstelling De troost van vreemden zijn in volle
gang. Het eerste blog in deze serie is van acteur Joost Dekker.
... De absolute schoonheid van Tadzio (de beeldschone Poolse jongeling uit
Thomas Manns novelle), lijkt op die van Colin; in beide verhalen hangt een
dreigende sfeer, ook al lijkt er op de oppervlakte niets aan de hand te zijn; Venetië
is in beide gevallen een vreemde stad, waarin je verdwalen kan en achtervolgd
kan worden. Zoals Thomas Mann het ergens zegt: ‘diese Stadt – halb Märchen,
halb Fremdenfalle’; deze stad – half sprookje, half val voor vreemdelingen. ...
lees meer
beeld: Zittende Amor: 'L'amour menaçant' van Étienne-Maurice Falconet, uit de collectie van het Rijksmuseum

Aktie RED BONHEUR
Helpt u mee?
Wij zijn heel blij met de voorlopige resultaten van de aktie RED BONHEUR.
Of we het doel van €100.000 aan meerjarige donaties gaan halen, is echter nog
niet zeker. Bovendien is het vervolgens nog aan de gemeenteraad om de
benodigde aanvullende subsidiegelden te vinden en toe te kennen.
Wij hopen dan ook op nog meer support! Heeft u al overwogen bij te dragen?
Hier kunt u meer lezen over hoe Bonheur wellicht voor Rotterdam bewaard kan
blijven.
beeld links: scènefoto Onder Melkwoud (door Bas Czerwinski) i.c.m. fragment affichebeeld Spelen of sterven
(door Jan van Mechelen, ZEE.nl)

beeld bovendaan: fragment affichebeeld De troost van vreemden (door Jan van Mechelen, ZEE.nl)
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