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DE MEID, komedie van haat in twee bedrijven, van Herman Heijermans
De meid heeft haar mevrouw zien opgroeien in weelde en overvloed. 't Beste was
nog niet goed genoeg terwijl zij, de meid, niets anders kreeg dan rooie eeltige
handen van het vele boenen. Zoals ze zelf zegt: "Ik het afval, zij 't fijnste. Ik de
voetveeg, zij de prinses!" Als mevrouw tijdens de zakenreis van haar man een
slippertje maakt met de pianoleraar en de meid daar achter komt, ziet ze haar
kans schoon. Al haar ingehouden boosaardigheid komt naar buiten en ze begint
haar mevrouw te chanteren: “Ja, nou benne de blaadjes verhangen!". En dan komt
meneer thuis…
Herman Heijermans schreef De Meid in 1905. Het authentieke en geestige van
deze toneeltekst is dat hij de spreektaal van zijn tijd gebruikt. Ook in de versie van
Bonheur is dit 'Oud Hollandsch' te horen: 'k Ben gek da'k 'r om lieg. 'k Mocht.
'k Ben jarig.
De vier acteurs spelen de zeven rollen in het stuk met vaart en humor en het
publiek ziet zowel het toneelstuk als de razendsnelle verkledingen van de acteurs
in de coulissen. 'Toneelspelen is eerlijk liegen. Ik vind het leuk om de afspraak
tussen acteurs en publiek te laten zien. De acteur die speelt 'nu ben ik dit
personage' en de toeschouwer die meegaat in 'nu geloof ik dat jij dat personage
bent', zegt regisseur Peter Sonneveld.
Reserveer op www.bonheur.nl of bel 010 4046716
Reacties van bezoekers
"Geweldige voorstelling. Een ijzersterk decor, perfecte kostuums en zeer goed
spelende acteurs die hun personages voorbeeldig op de planken brengen.
Ik heb het er nu nog over. "
"De vloer is opgedeeld in speelvloer en coulissen. Ik mag van beide deelgenoot
zijn. Het spelplezier van de acteurs op, maar zeker ook buiten de speelvloer,
maakt mij medeplichtig. Handelingen en personages krijgen daardoor een extra
dimensie en sleuren mij de voorstelling in naar de tijd van De Meid."
"De sfeer bij Bonheur vind ik altijd heel fijn. Het personeel is ontzettend aardig en
de acteurs komen na afloop altijd even iets drinken. Om de voorstelling zelf
hebben we vanaf het eerste woord gelachen."
do 4 november 20:30 u te gast bij Bonheur
MARIJKE BOON met 'BOON'S BEST'
Op de vroegere Klein Bonheur festivals was Marijke Boon een graag geziene gast.
We zijn dan ook blij dat ze haar 25-jarig jubileum mede bij Bonheur viert.
Dit keer komt 'de lange slungelvrouw met haar rode accordeon' langs met haar

Dit keer komt 'de lange slungelvrouw met haar rode accordeon' langs met haar
programma Boon's Best, waarin ze laat zien dat haar klassiekers nog steeds
actueel zijn en dat de nieuwe liedjes er niet om liegen. Met haar droge humor en
schijnbaar simpele liedjes en gedichten weet ze te prikkelen en te verrassen. Boon
is weer best, met naast haar Michel Lamers op saxofoon en klarinet.
Van de eeuwige liefde tot afbreekbaar plastic, alles wordt onder de loep gelegd
en vakkundig betast, besnuffeld en bezongen.
Zie ook www.marijkeboon.nl.
Reserveer op www.bonheur.nl of bel 010 4046716
17 november t/m 12 december
SPELEN OF STERVEN
Vier verhalen van de Rotterdamse schrijfster Anna Blaman (1905-1960) vormen
de basis voor Spelen of sterven, de voorstelling waarmee Bonheur in het Anna
Blaman-jaar 2010 haar werk onder de aandacht brengt hij het publiek van nu. Zie
ook www.annablaman.com.
Wij facebooken tegenwoordig, we msn-en, skypen en verzamelen honderden
digitale vrienden. Maar hoe echt is dit contact, moederziel alleen achter onze
computers? Is er wel zoveel verschil tussen de tijd van Blaman en die van ons?
Spelen of sterven wordt geregisseerd door Maarten Bakker en gespeeld door
Marike van Weelden, Ruurt De Maesschalck, Jasper van der Heijden en Alex van
Bergen.
Meer informatie
Reserveren via www.bonheur.nl of 010 4046716
STOP CULTURELE KAALSLAG
VVD, CDA en PVV hebben afgesproken zwaar te bezuinigen op cultuur: 200
miljoen op de cultuurbegroting van de komende jaren.
200 miljoen is een rijksbezuiniging van meer dan 20% op de cultuurbegroting .
Omdat het kabinet Rutte-Verhagen cultureel erfgoed, monumenten, volkscultuur
en bibliotheken zoveel mogelijk wil ontzien, zullen vooral de podiumkunsten hard
worden getroffen. Daar loopt de bezuiniging op tot 40%. Daarnaast wordt ook de
BTW op toegangskaartjes verhoogd van 6% naar 19%.
Vindt u ook dat deze bezuiniging disproportioneel is?
Teken dan de petitie Stop Culturele Kaalslag op www.stopculturelekaalslag.nl.
Zie ook het weblog van journalist Robbert van Heuven: Waarom zou ik betalen
voor iets wat ik niet gebruik? http://www.robbertvanheuven.nl/wpcontent/uploads/Drogredeneringen-pdf.pdf

