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Prachtscènes
Afgelopen vrijdag, 11-11-11, ging bij Bonheur het nieuwe toneelstuk Rotterdam in
première. De voorstelling is te zien t/m zondag 11 december.
Reserveer via www.bonheur.nl of op 010 4046716.
Reacties uit de pers:
Het gaat over twee jongens en een meisje. Ze proberen op eigen benen te staan
in de grote stad. Dat gaat nog niet zo goed. Ze feesten zich een slag in de rondte.
Ze drinken veel en neuken een beetje. ... Alle drie zijn uiterst onsympathiek. Knap
is dat dit tot het einde zo blijft, zonder dat het al te erg gaat irriteren. Dat zit hem
voornamelijk in de geestige dialogen en de met zichtbaar plezier spelende acteurs.
Als de spelers eenmaal goed op gang zijn gekomen, volgen er een paar
prachtscènes.
-- De Volkskrant, Vincent Kouters
Rotterdam is een goed gemaakte 'well made play'..., een verrassende eersteling
van schrijver Hayco Oudeman. Ouderwets vakmanschap van een jonge auteur in
flitsende dialogen, die in handen van regisseur Peter Sonneveld goed uit de verf
komen.
Het spel van Joost Dekker, Laura Mentink en Tomer Pawlicki is overtuigend... Zij
maken de ontregeling in het stuk voelbaar.
Fijn dat Bonheur en Peter Sonneveld het aandurven een jonge auteur een podium
te bieden en het Nederlandse theater met dit nieuwe stuk en deze opvoering te
verrijken.
-- Grazen.nl, Margo de Poel
Prinsen en prinsessen
een blog van acteur Joost Dekker
Toen ik achttien was, was mijn levensmotto: het leven heeft in grote lijnen geen zin
(we hadden er allemaal net zo goed niet kunnen zijn), dus je hebt geen
verantwoordelijkheid naar een 'zin van het leven', dus je kan gewoon lekker doen
waar je zelf zin in hebt. Het is positief nihilisme dat me kleurde... lees verder
'Rotterdam' op youtube:
de officiële trailer: http://youtu.be/LyPo4p0AYCs

en de officieuze (ondertitel 'what the fuck'): http://youtu.be/leTMx9bUTkA
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Interview met de schrijver, regisseur en acteurs in De Avonden (VPRO):
http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/11/10/een-bezoek-aan-de-repetitie-van-hettoneelstuk-rotterdam-van-theaterbedrijf-bonheur/
www.facebook.com/bonheurspeeltrotterdam
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