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TERUGBLIK SCHULD EN BOETE
acteursbijdragen en publieksreacties
Van 28 februari t/m 1 april speelde Bonheur Schuld en boete, naar de roman van
Dostojevski.
Wij brengen u hierbij graag het laatste blog, dit keer van acteur Ruurt De
Maesschalck over zijn rol van Porfiri.
Ook zijn inmiddels alle op Schuld en boete geïnspireerde tekeningen van actrice
Sarah Jonker op onze website te zien.
En voordat we de ogen richten op de aankomende productie Theater van de
Wetenschap (zie onder) nog een kleine greep uit de enorme stroom
publieksreacties over Schuld en boete:
'Prachtige voorstelling, geeft veel stof tot nadenken.'
'Dit was een absolute topper. Een heel mooie en knappe bewerking.'
'Wat een juweeltje'
'Bijzonder hoe met minimale middelen (3 spelers en 4/5 decorstukken) zo'n
indrukwekkend stuk kan worden neergezet. Ik heb ademloos zitten kijken.'
'Prachtig gespeeld. Een oud verhaal met een actueel thema.'
'Eenvoudig decor maar zeer geraffineerd. Prachtige verlichting.'
'Wij zagen de waanzin in de ogen van Raskolnikov.'
lees hier de volledige publieksreacties
DE ZOEKTOCHT, DE SIGAAR EN DE SIGARET
- blog door acteur Ruurt De Maesschalck
Het eeuwige sigaretje van Porfiri. De sigaar van Colombo. Het doen alsof je
volstrekt onwetend bent over de gang van zaken, om dan ineens heel vilein toe te
slaan. Het eindigen van een gesprek om dan toch nog even terug te keren met:
Oh ja dat zou ik nog vergeten; Oh nog een kleinigheidje; Oh ik heb toch nog een
verzoekje... lees verder
'Het kwaad verdient respect. Simpelweg omdat er anders geen goed zou zijn.'
- Antoine De Kom
THEATER VAN DE WETENSCHAP i.s.m. SCIENCE4YOU
aflevering 1: Smaak
15 april 2012, 15.00 uur
Proeven doen we elke dag. De hele dag.
Je stopt iets in je mond en het smaakt. Of niet.
Maar sta je er wel eens bij stil wat er eigenlijk in je hersenen gebeurt als je iets
proeft?
In deze afwisselende theatersalon maak je kennis met celbioloog Gert Jansen.

In deze afwisselende theatersalon maak je kennis met celbioloog Gert Jansen.
Hij onderzoekt bij het Erasmus MC hoe smaak ontstaat… in wormen.
Gastheer Lex Bohlmeijer gaat met Gert Jansen in gesprek. Natuurlijk over smaak.
Maar ook over rockmuziek, Nobelprijswinnaars en science fiction. Met smaakles
van TV-kok Pierre Wind en muziek van gitarist Wiek Heijmans.
Aflevering 2 'Over Gewicht' en 3 'Een Mespuntje Minder' volgen op respectievelijk
6 mei en 3 juni 2012.
toegang: €7,50
reserveren is aanbevolen, via www.bonheur.nl of 010 4046716
let op: er is marathon in Rotterdam op 15 april, Bonheur is bereikbaar, maar houd
rekening met een langere reistijd en kom bij voorkeur met het openbaar vervoer
meer informatie: www.science4you.nl
TSJECHOV, VERHALEN BIJ DE SAMOVAR
22 april 2012 - uitverkocht
Ook de derde editie van Tsjechov, verhalen bij de samovar is uitverkocht, dit keer
al enkele weken van tevoren. Houd de Bonheur Berichten in de gaten, we
overwegen om de serie uit te breiden naar mei, juni, of het najaar.

Reserveer & lees meer op www.bonheur.nl

