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THEATERSALON ZIEK VAN LIEFDE
vrijdag 18 februari 2011, 20.30 uur
Op vrijdag 18 februari om 20.30 uur bent u van harte welkom bij de theatersalon
voor Ziek van Liefde. De salon wordt gehouden in de aanloop naar de nieuwe
toneelvoorstelling Ziek van liefde, een bewerking van de roman 'Enduring Love'
van Ian McEwan.
Thema’s van het boek en de voorstelling worden op een onderhoudende manier
uitgediept. Zo spreekt presentator Lex Bohlmeijer met Mark Mieras, auteur van de
bestsellers 'Ben ik dat' en 'Liefde', over het proces in onze hersenen dat liefde heet
en met Universitair hoofddocent filosofie Gijs van Oenen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam over zelfzuchtigheid vs. onzelfzuchtigheid. Regisseur Peter
Sonneveld geeft u een kijkje achter de schermen van het maakproces en van de
acteurs krijgt u een voorproefje van de voorstelling. Ook is er live muziek.
Reserveer uw kaarten via www.bonheur.nl of 010 4046716
ZIEK VAN LIEFDE
1 maart t/m 3 april 2011
'Jij hebt mijn ziel gezien. Daar ben ik zeker van.'
Peter Sonneveld heeft, na de succesvolle bewerking van On Chesil Beach in
2009, opnieuw zijn tanden gezet in een boek van Ian McEwan.
Enduring Love is een intrigerend verhaal over de vernietigende kracht van de
liefde.
Een heteluchtballon met een kind aan boord dreigt op drift te raken, net als Joe en
zijn vriendin de wijn ontkurken op een romantische picknick. Joe schiet te hulp en
komt zo in contact met Jed, een van de andere helpers. Wat gebeurde er tijdens
die korte ontmoeting, die in feite niet meer was dan een blikwisseling? Het lijkt er
op dat Jed bezeten is geraakt van Joe. Geleidelijk aan wringt hij zich in Joe's leven
- hij belt hem, wacht hem op, volgt hem overal en drijft hem uiteindelijk tot de rand
van de waanzin.
Dit alles speelt zich bij Bonheur af op de rand van een van de meest rigoreuze
ingrepen in de ruimte die ooit voor de vormgeving van een voorstelling in deze
zaal zijn ondernomen. Een tip van de aanzienlijke sluier, die u ook in het decor zult
aantreffen, zullen we alvast oplichten: de foto's in dit bericht geven de eerste hint.
Blijf onze nieuwsbrief en website in de gaten houden om uw beeld volledig te
krijgen.
auteur Ian McEwan vertaling Rien Verhoef regie en bewerking Peter Sonneveld
decor Jasper Niens kostuums Sergio Cruz Ramirez licht Paul van Laak geluid Het
Paleis van Boem spel Ruurt De Maesschalck, Tomer Pawlicki en Marike van
Weelden
Reserveer nu alvast uw kaarten, via www.bonheur.nl of 010 4046716

Reserveer nu alvast uw kaarten, via www.bonheur.nl of 010 4046716
TRY OUT
voor slechts €5
De toegangsprijs voor de try out voorstellingen op 1, 2 en 3 maart is slechts €5,-.

