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'ROTTERDAM' NOG 7X TE ZIEN BIJ BONHEUR
do 1, vr 2, za 3 december
do 8, vr 9, za 10 en zo 11 december
Mis het niet! Dit zeiden degenen die u voorgingen:
'Erg goed. Snel, grappig, grof, actueel en ook tijdloos.'
'Ik heb niet alleen een ontzettend leuke avond gehad, het stuk is me echt
bijgebleven. Een aanrader!'
'Theater Bonheur heeft wederom een metamorfose ondergaan voor de voorstelling
"Rotterdam".
Fris, jong en met diepgang wordt een sprankelende voorstelling neergezet die je
vanaf het eerste moment in de greep houdt.'
'Heb gisterenavond genoten! Studentijd passeerde in rap tempo. Hulde voor dit
vakmanschap! Ga vanaf nu meer naar toneel en kijk uit naar het 2e script van
Hayco Oudeman!'
ga naar www.youtube.com/bonheurrotterdam om de trailer te zien
kijk op onze site voor pers en meer publieksreacties
info en reserveren: www.bonheur.nl / 010 4046716
KEUZES EN KWARTJES
een blog van acteur Tomer Pawlicki
Tomer: Dus wat doe jij?
Meisje: Ik ben al een tijdje gestopt met tandheelkunde
Tomer: O echt?
Meisje: Ja
Tomer: Waarom dan?
Meisje: Ja, het was toch niet echt mijn ding…
Tomer: Ok, wat wil je nu gaan doen dan?
Meisje: ja weet eigenlijk niet..
Tomer: Niets anders wat je leuk vind?
Meisje: Nee, weet ik niet..
Tomer: Geen andere opties?
Meisje: Ja, nee, ik weet het niet
Tomer: Werk je dan?
Meisje: soms, achter de bar.
Tomer: ok.. Leuk?
Meisje: Ja valt mee, weet niet…
Tomer:…
lees verder

lees verder
SAVE THE DATE
Voor in de agenda:
zondag 18 december, 15.30u, Tsjechov - Verhalen bij de samovar
Onze acteurs lezen verhalen van Tsjechov. U kunt daarbij genieten van Russische
muziek en thee. Reserveren is noodzakelijk. meer info
dinsdag 20 december, 20.00 uur De Derde Dinsdag
Deze tweede editie van de maandelijkse live talkshow zal bij Bonheur worden
gehouden. De Derde Dinsdag, georganiseerd door een groep kunstinstellingen
rondom de Witte de Withstraat, geeft een blik achter de schermen en een
voorproefje van het programma voor de komende maand. De Derde Dinsdag op
Facebook

THEATER
TAXI

Comfortabel en droog over
Theatertaxi wel 30% goedkoper
De avonden worden steeds kouder en donkerder. Reis comfortabel en droog naar
het theater en terug met de Groene Theatertaxi!
Rijden op aardgas voelt beter, niet hoeven parkeren en wel kunnen drinken is pure
winst en de kosten zijn ca. 30% lager dan het reguliere taxitarief.
meer informatie

