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BONHEUR BERICHT SEPTEMBER 2012 #70
KOMEND WEEKEND BIJ BONHEUR
Voorschouw van De Aanschouw & Verhalen tussen Veilingstukken
24 uur Cultuur | Festival De Wereld van Witte de With
Komend weekend is Bonheur 3 dagen lang open en vrij toegankelijk.
Je kunt er kijken naar de kunstwerken die Galerie de Aanschouw op zondag veilt
in de straat (en er al schriftelijk op bieden).
Je kunt er onder tafel, achter glas of in het sloophout luisteren naar verrassende,
intieme en absurdistische verhalen, verteld door de acteurs van Bonheur.
Of je kan gewoon eens binnenlopen omdat je altijd al wilde weten wat er gebeurt
achter die oude 'Gymnastiekschool' gevel in de Eendrachtsstraat.
Tijden
Open huis en Voorschouw: vr 19-22u, za 12-22u, zo 12-14u
Verhalenprogramma: vr 19-22u, za 17-22u, doorlopend
Toegang gratis
meer info en reserveren: http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=146
www.24uurcultuurrotterdam.nl | www.festivalwww.nl
www.aanschouw.nl

DE DERDE DINSDAG
Live talkshow Witte de With en omstreken
dinsdag 18 september bij Bonheur
Elke Derde Dinsdag van de maand is er DDD in één van de culturele instellingen
in en om de Witte de Withstraat. Een gezamenlijk initiatief van Bonheur, Witte de
With, RAiR, WORM, TENT, Showroom MAMA, V2_ , Museum Rotterdam, De
Gouvernestraat en het Ro Theater.
Deze maand zal Bonheur de avontuurlijke live show hosten. Tobias Kokkelmans
presenteert en zal onder andere praten met Jasper Niens, beeldend kunstenaar
en decorontwerper bij Bonheur. Al zijn schitterende decors van de afgelopen jaren
zullen daarbij op het grote doek voorbij komen.
Verder deze editie: het wereldberoemde hoorspel ‘de Ectoplasma planeet’ van de
Rotterdamse avant-garde formatie COOLHAVEN, de Zwitserse muzikant en
kunstenaar Domenico Belari, Sophie Krier, boeksprint: 7 schrijvers, 7 dagen, 1
boek, Ro Radio met Jack Wouterse en Gijs Naber, experimenteren met het
Discovery Festival en nog meer performance, muziek, dans.
Zet je t.v. uit en kom maar.
Reserveren n.v.t.
Inloop 19.30u Aanvang 20.00u
Toegang 3 euro (wij hebben geen pinautomaat)
meer info: www.dederdedinsdag.org | www.facebook.com/dederdedinsdag

meer info: www.dederdedinsdag.org | www.facebook.com/dederdedinsdag

DE TROOST VAN VREEMDEN
naar Ian McEwan's The Comfort of Strangers
30 oktober t/m 2 december 2012
& 19 oktober theatersalon
De troost van vreemden is Peter Sonneveld's derde bewerking van een McEwan
roman. De voorstelling gaat op 2 november as. in première.
Mary en Colin dwalen door Venetië. Op zoek naar dat ene restaurantje, de kade,
het plein van gisteren. Op zoek naar elkaar.
Ze vinden afstand, verwarring, haast vertrouwde ergernis. Een een schijnbaar
toevluchtsoord. Robert en Caroline lijken hen in de vreemde stad een veilige plek
te bieden. Een mooi appartement, een balkon vol bloemen, gezelschap, uitzicht,
champagne.
Een morbide museum van mannelijke praal. Ongepaste openheid en al te
persoonlijke interesse. Een wolf in schaapskleren. Liefde met het mes op de keel.
Een thriller op toneel, gespeeld door Joost Dekker, Ruurt De Maesschalck, Laura
Mentink en Marike van Weelden.
meer info & reserveren www.bonheur.nl of 010 4046716

Lees meer en reserveer op www.bonheur.nl

