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NIEUWE BOEKBEWERKING - DE TROOST VAN VREEMDEN
naar 'The Comfort of Strangers' van Ian McEwan
30 okt t/m 2 dec 2012
Na On Chesil Beach (2009) en Ziek van liefde (2011) wordt De troost van
vreemden de derde roman van Ian McEwan die Peter Sonneveld voor toneel
bewerkt.
Opnieuw zullen Ruurt De Maesschalck en Marike van Weelden één van McEwans
haarfijn uitgewerkte echtparen spelen. Ditmaal zijn zij geen slachtoffer van hun
eigen onzekerheden, of van andermans obsessies, maar is het hun eigen
obsessie die hen tot daders maakt. Zij ontfermen zich over Mary (Laura Mentink)
en Colin (Joost Dekker), die dwalend door Venetië hun moeizame relatie
doodzwijgen. Vertroosting blijkt echter allesbehalve het doel van deze open
armen.
meer info en reserveren: http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=144

TERUGBLIK OP EEN MOOI, GEVARIEERD EN VEELBEWOGEN SEIZOEN
2011-2012
Na onze deelname aan Festival De Wereld van Witte de With met de productie En
nu naar bed en een geslaagde reprise van de voorstelling Spelen of sterven,
brachten wij de voorstelling Rotterdam, naar de kersverse toneeltekst van
debuterend schrijver Hayco Oudeman.
De spraakmakende nieuwe boekbewerking van Dostojevski's Schuld en boete
('Moord slaat om in goedheid bij Bonheur', kopte Kester Freriks in de Theaterkrant)
vormde het hoogtepunt, geflankeerd door uitverkochte Tsjechov verhalensalons.
O rijkdom van het onvoltooide voor Poetry International Festival was een mooie
'afsluiter'.

In het najaar van 2011 dienden wij een mooi plan in over de voorziene activiteiten
en ontwikkelingen bij Bonheur voor de periode 2013-2016. In april 2012 kregen wij
echter het bericht dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de wethouder
adviseert om, naast een aantal andere instellingen, ook voor Bonheur de
gemeentelijke subsidiëring stop te zetten. Vooral de inhoud en de toon van dit
advies hebben ons hard geraakt en bleken voor veel publiek en collega's
aanleiding om hardop te laten weten wat zij mooi, waardevol en belangrijk vinden
aan Bonheur. Dat hoor je normaliter niet iedere dag en doet ons goed. Hieronder
vindt u meer informatie over de subsidieontwikkelingen.

ZONDER SUBSIDIE GEEN BONHEUR
Tussen advies en verdeling, de stand van zaken

Tussen advies en verdeling, de stand van zaken
Het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aan de wethouder om
Bonheur in de periode 2013-2016 geen subsidie toe te kennen roept veel vragen
op over de mogelijkheden tot voortbestaan van Bonheur zonder deze subsidie.
Het antwoord hierop is helaas verpletterend helder: nee, Bonheur kan met alléén
inkomsten uit voorstellingsbezoek, workshops, zaalverhuur, projecten voor derden,
donaties en sponsoring niet voortbestaan.
Een toekomst is er voor Bonheur alleen als wethouder en gemeenteraad de
waarde van Bonheur voor de stad en het theaterbestel erkennen en omzetten in
voldoende geldelijke steun.
Aan ons publiek zal het niet liggen als het gaat om het erkennen van de waarde
van Bonheur, aan de vele jonge makers en acteurs die hier belangrijke ervaring
opdeden evenmin. Hun reacties en meer achtergrondinformatie vindt u hier:
http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=140
U kunt uw eigen reactie ook nog altijd toevoegen. Wij danken u bij voorbaat voor
uw steun.

Ondertussen werken wij met onverminderde toewijding aan het nieuwe seizoen.
We hopen u te ontmoeten bij De troost van vreemden dit najaar, en wellicht tijdens
24 uur Cultuur/Festival De Wereld van Witte de With.
In onze gevelvitrine is momenteel onder de titel '28 jaar Bonheur in Rotterdam' een
bloemlezing van scènefoto's te zien. U vindt er foto's van relatief recente
voorstellingen als Schuld en boete en Ziek van liefde en Karakter, maar ook foto's
uit de tachtiger en negentiger jaren met o.a. Annekee van Blokland, Peter
Sonneveld, Paul Kooij en Ruurt De Maesschalck.
Wij wensen u een fijne zomer!

Lees meer en reserveer op www.bonheur.nl

