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NEGATIEF RRKC ADVIES VOOR BONHEUR
de stand van zaken en hoe u kunt bijdragen
Zoals wij u in onze mail van 27 apil lieten weten, kreeg Bonheur op 25 april een
negatief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) ten
aanzien van subsidiëring voor de cultuurplanperiode 2013-2016.
Als de wethouder dit advies komend najaar overneemt en ook de gemeenteraad
daarmee akkoord gaat, betekent dat het einde van bijna 30 jaar lange traditie en
investering in uniek theater voor de stad en de toneel- en taalliefhebber.
Op een aantal belangrijke onderdelen, waaronder talentontwikkeling,
ondernemerschap, openheid en samenwerking is het oordeel van de raad over
Bonheur onterecht of zelfs onwaar. Wij zullen het advies dan ook niet lijdzaam
incasseren. Bonheur gaat de komende tijd op een constructieve manier in verweer
en krijgt daarbij gelukkig de steun van velen.
Ook u kunt iets doen, door uw reactie te plaatsen op onze website:
http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=140. Er zijn er inmiddels al vele te lezen. Wij
danken u bij voorbaat voor uw steun en zullen u van de ontwikkelingen op de
hoogte houden.
OP ZOEK NAAR UW OORDEEL
wensen en beweegredenen van publiek én niet-publiek
Tijdens onze productie 'Schuld en boete' zijn wij een publieksonderzoek gestart.
De uitkomsten hiervan kunnen ons helpen (aspirant) bezoekers beter en gerichter
te bereiken en ons daadwerkelijke publiek een optimale theaterervaring te bieden.
Ook reacties van degenen die niet regelmatig of zelfs nooit bij Bonheur komen zijn
zeer welkom. Wat we dit voorjaar leren brengen we komend najaar nog in praktijk.
De enquête bestaat uit 18 vragen en het invullen kost ongeveer 3 minuten (8
vragen en 1 minuut voor niet-bezoekers). Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken.
http://www.bonheur.nl/enquete

EEN MESPUNTJE MINDER
Theater van de Wetenschap i.s.m. Science4you
3 juni 2012, 15.00 uur
Het Theater van de Wetenschap gaat dit seizoen over eten. De eerste aflevering
ging over smaak en wormen, met celbioloog Gert Jansen, tv kok Pierre Wind en
Wiek Hijmans op electrische gitaar. De tweede ging Over Gewicht, met medisch
ethicus Inez de Beaufort, de Obesitasvereniging en muziek van Frank
(Sesamstraat) Groothof.
Op zondag 3 juni praat gastheer Lex Bohlmeijer met Johanneke Busch van
Unilever. Over het dichtplakken van zoutvaatjes, thuis op tafel én in de fabriek.

Unilever. Over het dichtplakken van zoutvaatjes, thuis op tafel én in de fabriek.
Over de taak van de industrie en, jawel, het 'stimuleren van onze smaakbeleving'.
toegang: €7,50
reserveren is aanbevolen, via www.bonheur.nl of 010 4046716
meer informatie: www.science4you.nl
O RIJKDOM VAN HET ONVOLTOOIDE
Poëzietheater voor Poetry International Festival, 12 t/m 17 juni 2012
Elk jaar weer een spannende, confronterende en ontroerende ervaring. Een
tweedejaars toneelschoolstudent tegenover je, dichtbij, in een bijzondere setting in
de hal van de Schouwburg, met een gedicht voor jou, en voor jou alleen.
WIE HET WATER NIET KEERT
monoloog op locatie in de Eschpolder, 6 t/m 24 juni 2012
Over de macht van het buitenbeentje. Over toevallig ergens terecht komen en er
nooit meer weg willen. Over Rotterdam. Gebaseerd op gesprekken die schrijver
Simon Weeda voerde met schaapsherder Arie Hallensleben. Een productie van
Motherlode, regie Albert van Andel, spel Ian Bok. Reserveer bij Bonheur.

Lees meer en reserveer op www.bonheur.nl

