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EN NU NAAR BED
voor festival De Wereld van Witte de With
Wat doe je nog meer in bed behalve sex en slapen? Lezen, waarschijnlijk. TV
kijken wellicht? Wakker liggen. Ontbijten? Springen?
Volgende weekend kunt u komen zien wat de personages van En nu naar bed er
doen. In de kleine gele huisjes die het Parijse kunstenaarscollectief eXYZt onder
de noemer Far West maakt voor Festival De Wereld van Witte de With, vinden
diverse performances plaats. Bonheur speelt scènes in 2 van deze huisjes.
In een huisje past precies een tweepersoons bed en twee man publiek.
Wij spelen doorlopend op vrijdag 9 en zaterdag 10 september tussen 19 en 22 uur
en op zondag 11 september tussen 14 en 17 uur.
Reserveren n.v.t., entree €2 (gratis met 24 uur cultuur passepartout, zie onder)
spel Gijs Nollen | Keja Kwestro | Laura Mentink | Merle Minjon
regie Ruurt De Maesschalck
FAR WEST HOTEL
Een derde huisje komt bij Bonheur in de tuin te staan en nog 9 andere elders rond
de Witte de Withstraat (op straat, op de brug, op een eiland in de
Museumparkvijver...). Als je er snel bij bent kan je daarin overnachten:
Bij één van de festival Hotspots bij Museumpark is de receptie van het 'hotel'. Hier
is ook een plattegrond met locaties van de huisjes te vinden. De overnachtingen
zijn van vrijdag 9 op zaterdag 10 september of van zaterdag 10 op zondag 11
september. €25 per persoon, maximaal 2 personen per huisje.
Mail naar hotel@festivalwww.nl voor reserveringen.
Meer info over het Festival De Wereld van Witte de With: www.festivalwww.nl
FestivalWWW op Facebook: www.facebook.com/festivalwww
24 UUR CULTUUR
De seizoensopening van cultureel Rotterdam (voorheen in de vorm van de
'uitmarkt') vindt dit jaar plaats onder de noemer 24 uur cultuur. Van zaterdag 10
september 17 uur tot zondag 11 september 17 uur is er 24 uur lang cultuur te
beleven in de stad. Alle instellingen werken mee met speciale programmering,
open huis of andere acties. Bonheur speelt tijdens 'de 24 uur' de voorstellingen En
nu naar bed en Spelen of sterven.
Er is een passepartout te koop voor €10 waarmee je tijdens het evenement bij
deelnemende instellingen gratis of met hoge kortingen terecht kan, vervoerd kan
worden tussen diverse locaties, en nog veel meer. Er zit ook een bonnenboekje bij
vol met aanbiedingen voor het komend seizoen.
Veel plezier!
Meer info over 24 uur cultuur en het passepartout: www.24uurcultuurrotterdam.nl

Meer info over 24 uur cultuur en het passepartout: www.24uurcultuurrotterdam.nl
24 uur cultuur op Facebook en Twitter
SPELEN OF STERVEN
reprise
9 t/m 25 september 2011
vr 20.30uur | za 20.30 uur | zo 15.30 uur
Op veler verzoek nemen wij komende maand de succesvolle voorstelling Spelen
of sterven in reprise. Maarten Bakker bewerkte hiervoor vier verhalen van de
Rotterdamse schrijfster Anna Blaman. Kom nog een keer, kom alsnog, of stuur uw
vrienden naar deze prachtige 1 uur durende voorstelling.
Over een vader die de schijn van een goed huwelijk ophoudt, de zoon die een
groot geheim verbergt, een vrouw die alleen vermomd de deur uit durft en een
jongen die elke dag de moed bijeenraapt om weer naar school te gaan.
Spelen is bittere noodzaak.

spel Alex van Bergen | Jasper van der Heijden | Ruurt De Maesschalck | Marike
van Weelden
regie en bewerking Maarten Bakker
Meer info en reserveren

BETAALDE VRIENDSCHAP
Gisteren waren wij met de Vrienden en Dikke Vrienden van Bonheur bijeen in onze
tuin. Om kennis te maken en te vertellen over onze plannen voor de artistieke
invulling van komend seizoen. Ook de op handen zijnde bezuinigingen in de
cultuursector bleven niet onbesproken, en mede in dat licht zijn we erg blij met hun
support! Ook vriend worden? Hier vindt u meer informatie.

