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THEATER VAN DE WETENSCHAP - SCIENCE4YOU
zondag 8 mei 2011, 15.30 uur
zondag 29 mei 2011, 15.30 uur
Na een mooie eerste editie op 17 april volgen in mei deel 2 en 3 van het Theater
van de Wetenschap, een samenwerking van science4you en Bonheur.
Science4you spant zich in om de kloof tussen wetenschappers en nietwetenschappers te verkleinen (meer info).
Meer over het weer
Op 8 mei geeft meteoroloog Reinier van den Berg een kijkje in de keuken van het
weerbericht. Wat is de wetenschappelijke basis voor de dagelijkse
weersvoorspelling? En wat brengt de fascinatie voor het weer nog meer op zijn
pad? Met diverse gasten en met muziek van zangeres Sanne Monster, die eerder
bij Bonheur te horen was tijdens de theatersalon voor Ziek van liefde.
weblog Reinier van den Berg
meer info en reserveren op bonheur.nl
M/V - zoek de verschillen
Op 29 mei geeft celbioloog Joost Gribnau inzicht in de rol van onze genen bij het
ontstaan van de verschillen tussen jongens en meisjes. We weten allemaal dat die
uiterlijke én innerlijke verschillen er zijn en dat de genen een belangrijke schuldige
zijn, maar hoe werkt dat dan precies?
Meer informatie en reserveren: http://www.bonheur.nl/pagina.php?id=92
HERDENKEN BIJ ZADKINE EN/OF OP WIELEN
14 mei 2011
Een unieke manier om het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 te
herdenken:
Dit jaar kan je meedoen aan een skate- of wandeltocht langs de Brandgrens. Start
en finish op Plein 1940 bij het beeld ‘De verwoeste stad’ van Ossip Zadkine.
Daar vindt ook de afsluiting van de herdenking plaats, met de vertoning van de
ontwikkeling van een kunstwerk van Eveline Visser op het Maritiem Museum, een
optreden van stadsdichteres Ester Naomi Perquin, muziek en het ontsteken van
de nieuwe, permanente verlichting van het Zadkine beeld.
Deelname kan vanaf 12 jaar en vooraf aanmelden op
brandgrensroute@gmail.com is verplicht. Wees er snel bij want het aantal
inschrijvingen is beperkt. Details ontvang je na aanmelding per mail.
TIP Brandgrens navigator, een mooie interactieve tool om foto's, video's, kaarten,
getroffen plekken en korte informatie te bekijken: brandgrens.z3.zicht.nl

ER VERSCHEEN ENIGE WILDERNIS OP DE STOEP
voor Poetry International Festival
14 t/m 18 juni 2011
Chaos & Orde is het thema van Poetry International Festival 2011.
Sinds 1998 maakt Peter Sonneveld jaarlijks poëzietheater met de tweedejaars
studenten van de Toneelschool Arnhem. Op festivalavonden spelen zij één op één
gedichten voor de bezoekers in de foyer van de Rotterdamse Schouwburg.
Onder de titel Er verscheen enige wildernis op de stoep zullen in totaal zo'n 70
gedichten van bijna evenzoveel dichters worden aangeboden door Eva Meijering,
Kaatje Kooij, Matthijs IJgosse, Rosa van Leeuwen, Willemijn Haasken, Nina
Goedegebure, Dylan Devonald Smith, Roos Netjes, Sofie Joan Wouters en
Nazanin Taheri Motlagh.
Meer informatie volgt in het Bonheur Bericht van juni.
www.poetry.nl

