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HET NIEUWE SEIZOEN BIJ BONHEUR
In het aankomende seizoen brengt Bonheur een komedie - De Meid (Herman
Heijermans) - twee boekbewerkingen - Spelen of sterven (Anna Blaman) en
Ziek van liefde (Ian McEwan) - en zullen er weer enkele projecten plaatsvinden in
samenwerking met andere Rotterdamse partijen.
4 september 2010 - Audiotour Langs de Brandgrens / Struisvogels op de
Coolsingel
In samenwerking met Gemeente Rotterdam ontwikkelde Bonheur de audiotour
Langs de Brandgrens. Terwijl u de wandeling onderneemt langs de brandgrens
voeren de teksten van Lex Bohlmeijer, verteld door Peter Sonneveld, u terug in de
tijd.
Op 4 september wordt de audiotour gelanceerd en spelen ensembles van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest in het kader van het Gergiev Festival
kamermuziekwerken op diverse plekken langs de Brandgrens. Op 5 van deze
locaties zullen acteurs van Bonheur dan de monologen uit Struisvogels op de
Coolsingel brengen.
Meer informatie vindt u op: www.bonheur.nl / www.brandgrens.nl / www.
gergievfestival.nl
10, 11, 12 september - Crowd Control
Festival De Wereld van Witte de With: 'Vanaf dit jaar claimt het festival de straat
als publiek laboratorium voor kunst van jonge Europese makers.' In lijn met deze
nieuwe koers en met de zwaardere focus op beeldende kunst heeft Bonheur de
jonge Rotterdamse beeldend kunstenaar Jasper Niens gevraagd een ontwerp te
maken.
De afgelopen jaren werkten Jasper en Bonheur veelvuldig samen aan producties
die in eerste instantie uitgingen van een tekst. Zo maakte hij de decors van
Karakter, Alleen op de wereld en Onder Melkwoud. Dit keer komt Jasper met een
beeld, waarbij Bonheur door middel van tekst en spel het concept versterkt.
Crowd Control gaat over de schijn van veiligheid en de absurditeit ervan, over
publiekscontrole versus ontregeling.
Meer informatie vindt u binnenkort op: www.bonheur.nl / www.festivalwww.nl
28 september t/m 31 oktober 2010 - De Meid, komedie van haat in twee
bedrijven
Het toneelstuk van Herman Heijermans uit 1905 over schuldgevoel, haat,
chantage én compassie. Een vrouw pleegt overspel terwijl haar man op zakenreis
is. De meid komt erachter en gebruikt deze kennis om de door schuldgevoel
verscheurde vrouw tot het uiterste te chanteren. Dan keert de heer des huizes
terug...
Ook, of juíst, in dekomedie, waar de situatie een zo duidelijk gegeven is en de

Ook, of juíst, in dekomedie, waar de situatie een zo duidelijk gegeven is en de
teksten zo realistisch zijn, gaat Peter Sonneveld in zijn regie spelen met de
verbeeldingskracht.
tekst Herman Heijermans (1905), regie Peter Sonneveld, spel Michiel Bijmans,
Joost Dekker, Ruurt De Maesschalck en Marike van Weelden decor Jasper Niens
kostuums Sergio Cruz Ramirez lichtontwerp Paul van Laak
17 november t/m 12 december 2010 - Spelen of sterven
Bonheur werd in 1984 opgericht door jonge theatermakers en beeldend
kunstenaars die zich lieten inspireren door de literatuur. De eerste voorstelling, en
naamgever van het gezelschap, was een bewerking van een verhaal van Anna
Blaman: Hotel Bonheur.
In 2010 is het 50 jaar geleden dat Blaman overleed en dit jaar is dan ook
uitgeroepen tot het Anna Blaman jaar. Ter gelegenheid hiervan brengt Bonheur de
voorstelling Spelen of sterven.
Maarten Bakker zal Spelen of sterven maken, naar aanleiding 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).
Over eenzaamheid, die leidt tot een diep verlangen naar geborgenheid. Over hoe
zwijgen kan leiden tot ongeluk. Over tijd.
De voorstelling wordt speciaal gemaakt voor jongeren, die ondanks hun vele
virtuele vrienden in hun eentje achter de computer de eenzaamheid vaak niet
minder voelen dan Anna Blaman deed in haar tijd.
Naast diverse schoolvoorstellingen zijn er 6 vrije voorstellingen.
Meer informatie: www.bonheur.nl / www.annablaman.com
1 maart t/m 3 april 2011 - Ziek van liefde
Na On Chesil Beach (2009) komt Bonheur opnieuw met een boekbewerking van
Ian McEwan. In Enduring love beschrijft McEwan op meesterlijke wijze de
vernietigende kracht van liefde.
Een ongeluk met een luchtballon, en de korte ontmoeting tussen Joe Rose en een
zekere Jed Parry die daarbij plaatsvindt, zorgt voor een volledige ontwrichting van
Joe's kalme, georganiseerde leven. Parry vat een letterlijk ziekelijke verliefdheid
voor hem op en dringt zich met telefoontjes en brieven in zijn leven.
tekst Ian McEwan bewerking & regie Peter Sonneveld spel Ruurt De Maesschalck,
Tomer Pawlicki, e.a.

