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SPELEN OF STERVEN
gebaseerd op vier verhalen van Anna Blaman
te zien van 19 november t/m 12 december
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Rotterdamse schrijfster en P.C. Hooft Prijswinnares Anna Blaman overleed en 2010 is dan ook uitgeroepen tot het Anna
Blaman jaar (zie www.annablaman.com). Ter gelegenheid hiervan brengt Bonheur
de voorstelling Spelen of sterven
Bonheur heeft een speciale band met Blaman. Het gezelschap werd in 1984
opgericht door jonge theatermakers en beeldend kunstenaars die zich lieten
inspireren door de literatuur. De allereerste voorstelling was een bewerking van
een verhaal van Anna Blaman: Hotel Bonheur.
Maarten Bakker regisseert Spelen of sterven, zijn bewerking van vier verhalen
van Anna Blaman: Rosalie (1947), Theodoor en de rechtvaardigheid (1957),
Vader, moeder en zoon (1957) en Spelen of sterven I - II - III (1957). Verhalen in
een openhartige taal - volstrekt oprecht en zonder hypocrisie - over eenzaamheid
en verlangen naar contact. Wij facebooken tegenwoordig, we msn-en, skypen en
verzamelen honderden digitale vrienden. Maar hoe echt is dit contact, moederziel
alleen achter onze computers? Zijn wij minder eenzaam dan Anna Blaman in haar
tijd?
Bonheur wil in het Anna Blaman-jaar haar werk graag toegankelijk maken voor
jonge toeschouwers. Naast de vrije voorstellingen voor algemeen publiek zijn er
overdag dan ook besloten schoolvoorstellingen en workshops.
regie Maarten Bakker decor Jasper Niens kostuums Sergio Cruz Ramirez licht
Nicole van den Belt spel Marike van Weelden, Ruurt De Maesschalck, Jasper van
der Heijden en Alex van Bergen
Reserveren: www.bonheur.nl of 010 4046716
Binnenkort te zien op de site: de repetitie- en scènefoto's en het blog van acteur
Alex van Bergen.
ANNA BLAMAN
een Rotterdamse schrijfster
Anna Blaman werd in 1905 geboren in Rotterdam. Ze debuteerde in 1929 en in
1941 verscheen haar roman Vrouw en vriend. Bekend werd ze met Eenzaam
avontuur (1948), dat veel beroering wekte vanwege de gedurfde erotische en
lesbische passages. Toch gaat haar werk niet zozeer over homosexualiteit, als wel
over moderne levensproblemen. Anna Blaman is altijd in Rotterdam blijven wonen.
In dit Anna Blaman-jaar werd ondermeer een herdenkingsmonument onthuld op
de Heemraadssingel en Uitgeverij Meulenhoff bracht Eenzaam Avontuur opnieuw
uit.
Naast romans schreef zij korte en langere verhalen. Vier ervan vormen de basis
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NOMINATIE
Beeldend kunstenaar Jasper Niens is voor zijn hele oeuvre genomineerd voor de
Dolf Henkes-prijs 2010. Zijn werk omvat onder veel meer de decors van de
Bonheur-voorstellingen Alleen op de wereld, Karakter en Onder melkwoud
Spelen of sterven. Hiernaast een scènefoto (© Leo van Velzen) van Karakter,
een regie van Peter Sonneveld uit 2008.
OOK ROTTERDAM SCHREEUWT OM CULTUUR
zaterdag 20 november vanaf 15:00 uur op het Schouwburgplein
en/of teken de petitie op de site
De aangekondigde bezuinigingen zullen veel invloed hebben op het culturele
leven. Gezelschappen en orkesten verdwijnen mogelijk, instellingen voor
amateurkunst gaan dicht, podia houden op te bestaan. Kinderen op laten groeien
met kunst en cultuur wordt lastig of onbetaalbaar. Bezorgde Rotterdammers
schreeuwen daarom op 20 november mee om het behoud van kunst en cultuur in
de stad en in het land. Voor meer informatie en voor het tekenen van de
publiekspetitie klikt u op www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl

