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WIE HET WATER NIET KEERT
monoloog en diner op locatie in de Eschpolder, 6 t/m 24 juni 2012
Nog 2 weken te zien in De Esch: 'Wie het water niet keert'. Wij brengen deze
productie, die tot stand is gekomen met begeleiding van Bonheur, graag onder uw
aandacht. Kaarten kunt u reserveren op onze website.
Over een kalf in de plantsoenen van de binnenstad en varen op de HollandAmerika Lijn. Over gifgrond, kunst, motorcrossers, hondengevechten en
rattenbestrijding. Over toevallig ergens terecht komen, en er nooit meer weg
willen. Een stuk over Rotterdam.
De Eschpolder, een klein natuurgebied vlakbij het centrum van Rotterdam. Bij
historisch monument De Rozenhof vertolkt Ian Bok, die bij Bonheur te zien was in
Een ander land (2009), de rol van Arie Hallensleben. Deze schaapherder en allesverzamelaar streed hier jarenlang op geheel eigen wijze voor het behoud van een
vreemd stukje stadsnatuur.
Wie het water niet keert is gebaseerd op de gesprekken die schrijver Simon
Weeda (winnaar ITs Playwriting Award 2010) met Hallensleben voerde. Regisseur
Albert van Andel benaderde acteur Ian Bok en beeldend kunstenaar en kok Sjim
Hendrix om deze ontroerende monoloog vorm te geven. Samen maken zij een
stuk over de macht van het buitenbeentje. Over toevallig ergens terecht komen, en
er nooit meer weg willen. Een stuk over Rotterdam.
Voorafgaand aan de voorstelling is het mogelijk te genieten van een heerlijk diner
met ingrediënten uit de Eschpolder. Voorstelling + diner incl. wijn: €37,50.
Alleen voorstelling: €16,50. Reserveer bij Bonheur.

O RIJKDOM VAN HET ONVOLTOOIDE
Poëzietheater voor Poetry International Festival, 12 t/m 16 juni 2012
Op gezette tijden in het programma van Poetry International Festival treft u in de
hal van de Rotterdamse Schouwburg de tweedejaars studenten van Toneelschool
Arnhem. In een bijzonder decor van Jasper Niens bieden zij u 1 op 1 gedichten
aan. Het is spannend, confronterend, ontroerend, mooi, humoristisch of alles
tegelijk.
Het poëzietheater is een gratis toegankelijk programmaonderdeel.
De exacte tijden vindt u hier: www.bonheur.nl/pagina.php?id=130
POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL
12 t/m 17 juni 2012 in de Rotterdamse Schouwburg
Het Poetry International Festival Rotterdam is voor de 43e keer op rij het
feestelijke podium voor poëzie uit de hele wereld. Met dichterslezingen, maar ook

feestelijke podium voor poëzie uit de hele wereld. Met dichterslezingen, maar ook
met themaprogramma’s, interviews en debatsessies, masterclasses, workshops,
hoorspel en beeldende kunst.
Dichters van naam als K. Satchidanandan (India) en Tomaz Salamun (Slovenië),
de spraakmakende Amerikaan Ron Silliman, jonge, talentvolle
performancedichters als Márcio-André (Brazilië) en vooraanstaande
Nederlandstalige dichters als K. Schippers en Jan Lauwereyns nemen u een week
lang mee langs vele uitersten in de moderne poëzie.
meer informatie: www.poetry.nl

DREIGEND SUBSIDIEVERLIES BONHEUR
de waarde van Bonheur en uw reactie
Op onze website vindt u een kort pleidooi over de artistieke uniciteit van Bonheur,
haar actieve band met de stad en haar geschiedenis, bewoners en instellingen en
haar belang op het gebied van talentontwikkeling voor theatermakers en spelers.
Behalve dat dit de waarde van Bonheur aangeeft, is het tegelijkertijd een verweer
tegen onterechte en ongefundeerde beweringen in het advies van de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur.
De vele reacties van publiek en collega's bevestigen de in ons pleidooi genoemde
waarde en kwaliteiten. En dat is belangrijk, want als de wethouder, en later de
gemeenteraad, dit najaar in de geest van het onterechte RRKC advies handelt, is
er voor Bonheur na 2012 geen toekomst meer.
U kunt uw reactie nog altijd toevoegen op http://www.bonheur.nl/pagina.php?
id=140. Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.
ENQUETE
nog in te vullen tot 15 juni a.s.
Binnenkort ronden wij het publieksonderzoek af dat wij dit voorjaar zijn gestart.
U kunt ons uw mening nog meegeven tot 15 juni a.s. Ook reacties van degenen
die niet regelmatig of zelfs nooit bij Bonheur komen zijn zeer welkom.
Wat we nu leren brengen we komend najaar al in praktijk.
De enquête bestaat uit 18 vragen en het invullen kost ongeveer 3 minuten (8
vragen en 1 minuut voor niet-bezoekers). Meer info en de vragenlijst vindt u op
http://www.bonheur.nl/enquete

Lees meer en reserveer op www.bonheur.nl

