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BONHEUR BERICHT MEI 2011 - extra #57
M/V ZOEK DE VERSCHILLEN
Theater van de wetenschap - Science4you
zo 29 mei 2011 - 15.00 uur
Joost Gribnau, celbioloog verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum, is de
hoofdgast in de laatste aflevering van dit seizoen 'Theater van de wetenschap'.
Onder de titel m/v zoek de verschillen vertelt hij hoe de cellen van ons lichaam
'weten' of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. En wat ze met deze 'kennis' doen. Het
verschil tussen de seksen in de meest basale vorm.
Met muziek uit Die Zauberflöte van Mozart en met kunstkenner Verena Bakhuizen
over een werk van Piet Mondriaan.
witregel
Toegang €7,50
Reserveren via www.bonheur.nl of 010 4046716
Meer info: www.bonheur.nl - www.science4you.nl
ER VERSCHEEN ENIGE WILDERNIS OP DE STOEP
voor Poetry International Festival
14 t/m 18 juni 2011
Als u Poetry International Festival bezoekt, loopt u grote kans in de foyer van de
Rotterdamse Schouwburg getrakteerd te worden op een gedicht voor u alleen,
aangeboden door één van de tweedejaars studenten van de Toneelschool
Arnhem. U kunt er natuurlijk ook speciaal voor komen...
Het festival, 'een feestelijk podium voor de wereldpoëzie', omvat verder onder
meer voordrachten, documentaire, debat, interview, en dit jaar ook extra veel
actieve vormen zoals masterclasses in poëzie schrijven, vertalen én lezen. Lees
meer op de nieuwe festivalsite: 2011.poetry.nl
De studenten spelen voor u op de volgende tijden:
wo 14 juni > 19.30-20.00 uur en 21.30-22.00 uur
do 15 juni > 19.30-20.00 uur en 21.00-21.30 uur
vr 16 juni > 17.30-18.00 uur, 19.30-20.00 uur en 21.00-21.30 uur
za 17 juni > 18.00-18.30 uur, 19.30-20.00 uur en 21.00-21.30 uur
zo 18 juni > 13.45-14.15 uur, 16.15-16.45 uur en 17.45-18.15 uur
Reserveren n.v.t.
Entree naar eigen waardering
Meer info: http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=95 / 2011.poetry.nl
SPELEN OF STERVEN IN REPRISE
9 t/m 25 september 2011
'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.'
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In november 2010 speelden Alex van Bergen, Jasper van der Heijden, Ruurt De
Maesschalck en Marike van Weelden bij Bonheur de succesvolle productie Spelen
of sterven.
Komend najaar krijgt u de kans deze voorstelling nog eens, of alsnog, te zien.
Maarten Bakker bewerkte 4 verhalen van Anna Blaman en verweefde die knap tot
een indrukwekkende en toch soepele, bij tijd en wijlen zelfs humoristische
voorstelling.
witregel
De voorstelling is geschikt voor jongeren van 14 t/m 99 jaar. Op vrijdag, zaterdag
en zondag zijn er vrije voorstellingen. Doordeweeks zullen er besloten
schoolvoorstellingen worden gegeven.
Meer informatie, waaronder foto's en publieksreacties, vindt u op
http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=74
Reserveren is al mogelijk: http://www.bonheur.nl/speellijst.php?id=104

