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In dit laatste Bonheur Bericht van het seizoen vindt u natuurlijk ons programma
voor het komende. In het blog Best publiek blikt Peter Sonneveld terug op het
afgelopen seizoen.
TERUGBLIK SEIZOEN 2010-2011
Het seizoen van De Meid, Spelen of sterven en Ziek van liefde. Van de
oprichting van Bonheur's vriendenclub Betaalde vriendschap. En van
bezuinigingsaankondigingen, manifesten en acties. In zijn blog deelt artistiek leider
Peter Sonneveld onze ervaringen met u:
We betreuren vooral de keuze om de groep jonge kunstenaars die nu van hun
opleiding komen en de praktijk in willen geen plek meer te bieden. ... We zijn hard
aan het werk en met veel plezier. Het kan. Omdat het moet. ... 'het is geen
schande het geluk te verkiezen'
... Door de rolbezetting, mannen die vrouwen speelden en andersom en het
spelen met spel en werkelijkheid was onze handtekening toch herkenbaar. (De
Meid) ... De bewerking en regie van Maarten Bakker van vier verhalen van Anna
Blaman leverde een prachtige voorstelling op. (Spelen of sterven) ... Hier
openbaarde zich in volle glorie de luxe dat Bonheur alleen in eigen pand speelt en
dat voor elke nieuwe voorstelling naar haar hand weet te zetten. (Ziek van liefde)
... Uw komst is belangrijk. We doen ons werk met plezier maar niet alleen voor
onszelf. Het moet gezien worden. We maken het voor u.
Lees en bekijk hier het hele blog
KOMEND SEIZOEN BIJ BONHEUR
motto: bewandel zijpaden - uit Über die Dörfer van Peter Handke
Bonheur start het nieuwe seizoen traditiegetrouw met haar bijdrage voor Festival
De Wereld van Witte de With.
Dit jaar maken wij En nu naar bed.
In kleine hutjes, onderdeel van het kunstwerk Far West van het Parijse
kunstenaarscollectief eXYZt en net groot genoeg voor 2 man publiek en 2 acteurs
wordt u getrakteerd op 'scènes voor het slapen gaan'.
9, 10, 11 sept, 2011
reserveren n.v.t.
meer informatie binnenkort op www.festivalwww.nl
'Soms wil ik het hem graag zeggen. Zou ik zijn kamer binnen willen gaan. Zijn
geliefde stilte doorbreken met een simpel ' hallo' of 'riep u mij'. Moet ik hem
vertellen dat hij mij dierbaar is? Nee, het lijkt mij beter zo.'
In september nemen wij op veler verzoek de succesvolle voorstelling Spelen of

In september nemen wij op veler verzoek 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 neem uw
vrienden mee naar deze prachtige 1 uur durende voorstelling.
9 t/m 25 sept 2011, vr 20.30u / za 20.30u / zo 15.30u
reserveer hier

We wander on the earth, or err from bed to bed,
In search of home.
- W. H. Auden
De jonge Rotterdamse schrijver Hayco Oudeman schreef het nieuwe stuk
Rotterdam waarin 3 jongeren het spoor bijster raken in het Rotterdam van
vandaag en in de wereld van verwachtingen die hun afkomst hen oplegt.
8 nov t/m 11 dec 2011
reserveer hier

In het voorjaar van 2012 kunt u bij Bonheur komen genieten van Russische kost.
Schuld en boete van Fjodor Dostojevski (ook wel Misdaad en straf getiteld) is 'de
oer-misdaadroman', een literaire detective. Peter Sonneveld bewerkt dit lijvige
boekwerk tot een anderhalf uur durende toneelvoorstelling.
28 feb t/m 1 apr 2012
Op 3 zondagmiddagen gedurende het seizoen organiseren we bovendien
theatersalons rondom verhalen van Tsjechov. Sfeervolle en interessante
middagen om niet te missen.
18 dec 2011, 15 jan 2012, 22 apr 2012
Wij zien u graag bij Bonheur!
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