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Geachte bezoeker van Bonheur,
De donkere dagen voor Kerst: het is tijd voor reflectie.
Wij kijken met veel plezier terug op onze voorstellingen en zijn trots op de
succesvolle activiteiten die we het afgelopen jaar als cultureel ondernemers
hebben ontplooid. We verwelkomden naast onze trouwe aanhang veel nieuwe
bezoekers en we zagen dat de kennismaking goed beviel.
Desondanks gaan we niet heel vrolijk het nieuwe jaar in.Het zal u niet ontgaan zijn
dat de regering de hoogte van de subsidies voor de kunst- en cultuursector wil
herzien. Om het door de kredietcrisis veroorzaakte tekort op de rijksbegroting op
te lossen worden sectoren die tot nu toe op steun van de overheid konden
rekenen ernstig getroffen.
Dat we allemaal met bezuinigingen te maken krijgen vinden we niet onterecht.
Ieder zijn deel. Toch zit de kunst en cultuur wel erg in het ‘verdomhoekje’. Vooral
de podiumkunsten dreigen met een onevenredig groot bedrag gekort te worden.
De toon waarop de plannen zijn gepresenteerd vinden we kwetsend en onheus.
Bonheur beoefent geen linkse hobby en is geen speeltje voor de elite. Wij maken
toneel voor iedereen en ons publiek, u, stelt dat op hoge prijs. Dat merken we elke
voorstellingsavond weer.
Twee jaar geleden verloren wij de bijdrage van het rijk, een substantieel deel van
onze subsidie. Maar gelukkig heeft de Gemeente Rotterdam met een positief
advies en uitgesproken waardering voor ons werk het bestaansrecht van Bonheur
tot en met 2012 verzekerd. Ook uw reacties op ons werk sterken ons in onze
artistieke keuzes.
Wij merken bovendien een behoefte bij onze bezoekers om te helpen,
daadwerkelijk bij te dragen aan het voortbestaan van Bonheur. Dat is de reden dat
wij in 2011 de Stichting Vrienden van Bonheur op gaan richten. Een club trouwe
vrienden om ons heen, die hun band met ons gezelschap op verschillende
manieren kunnen tonen. En wij op onze beurt doen natuurlijk wat terug - zoals dat
in een vriendschap betaamt. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt; u
hoort er meer van in de volgende Bonheur Berichten.
Fijn dat u met zovelen ons theater bezocht; dank voor uw betrokkenheid.Wij
wensen u mooie winterse dagen en een hartverwarmend nieuw jaar!
Bonheur speelt in maart 2011
Ziek van liefde
Artistiek leider Peter Sonneveld bewerkt het boek Ziek van liefde (Enduring Love)
van Ian McEwan tot een toneelvoorstelling in de beste tradities van Bonheur.
Joe en Jed ontmoeten elkaar als zij beiden de helpende hand bieden bij een
tragische gebeurtenis. Jed raakt bezeten van Joe en geleidelijk aan wringt hij zich
in zijn leven - hij belt en schrijft hem, wacht hem op, volgt hem overal en drijft hem

in zijn leven - hij belt en schrijft hem, wacht hem op, volgt hem overal en drijft hem
uiteindelijk tot de rand van waanzin en moordzucht.
Ziek van liefde: een aangrijpend verhaal over werkelijkheidszin en irrationaliteit,
achtervolging en paranoia, liefde en zingeving, schuld en verlossing.
Jasper Niens, kunstenaar en decorontwerper
Het toneelbeeld van Ziek van liefde is een ontwerp van de Rotterdamse
kunstenaar Jasper Niens (1980). Eerder maakte hij bij Bonheur de decors voor
onder andere Karakter en Onder Melkwoud. We zijn trots dat Jasper voor zijn
gehele oeuvre is genomineerd voor de Dolf Henkes Prijs. Nog t/m 13 februari is
zijn werk te zien in TENT aan de Witte de Withstraat in Rotterdam.

