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BONHEUR OP POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL
t/m 18 juni 2010
In de hal van de Rotterdamse Schouwburg treft u, zoals elk jaar op Poetry
International Festival, de tweedejaars studenten van ArtEZ toneelschool Arnhem.
Dit jaar spelen zij gedichten uit Spoon River Anthology van Edgar Lee Masters.
Peter Sonneveld (Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam), selecteerde 90 van de 214
personages die Edgar Lee Masters aan het woord laat. Zij liggen allemaal
begraven bij het mythische Amerikaanse stadje Spoon River.
Jong, oud, man, vrouw, vermoord, moordenaar, de zure oude vrijster, het
onschuldige kind, de overspelige dokter, allen spreken ze tot u vanuit hun graf op
de heuvel.
Allen, allen slapen, slapen,
slapen op de heuvel.
De studenten spelen deze gedichten voor u in een bijzonder ontwerp van de
Rotterdamse beeldend kunstenaar Jasper Niens.
Dagelijks behalve woensdag
19.30 tot 20.00 uur
21.00 tot 21.30 uur
Spoon River Anthology is een schoolvoorbeeld van poëtisch proza, ofwel
prozaïsche poëzie. De relatie tussen poëzie en proza is ook de focus van dit 41e
Poetry International Festival.
Zo speelt op dinsdag 15 juni om 20.00 uur het Nationaltheatret uit Oslo de
voorstelling Ik ben de wind, van dichter, prozaïst en kinderboekenschrijver Jon
Fosse, 'a play that balances between theatre and poetry'.
voor meer informatie over de diverse programma-onderdelen:
www.poetry.nl
Vanavond, maandag 14 juni, zal de VPRO het programma De Avonden
rechtstreeks uitzenden vanuit de Schouwburg. Peter Sonneveld zal in deze
aflevering te gast zijn van 21.00 tot 22.00 uur (Radio 6, vanaf 19.00 uur).
fotografie: Pieter Vandermeer / Tineke de Lange

BRANDGRENS AUDIOTOUR & STRUISVOGELS MONOLOGEN OP GERGIEV
FESTIVAL
4 september 2010
Op zaterdag 4 september 2010 organiseert het Gergiev Festival een serie gratis
concerten op markante plekken langs de Brandgrens van het in 1940
gebombardeerde gebied van de stad. De audiotour Langs de Brandgrens zal

gebombardeerde gebied van de stad. De audiotour Langs de Brandgrens zal
deze dag worden gelanceerd, een coproductie van Gemeente Rotterdam met
Bonheur (teksten van Lex Bohlmeijer, ingesproken door Peter Sonneveld), en Het
Paleis van Boem. Acteurs van Bonheur zullen bovendien op 5 locaties langs de
Brandgrens monologen uit de voorstelling Struisvogels op de Coolsingel spelen.
zaterdag 4 september, 13.00 tot 16.30 uur
meer details volgen, op www.bonheur.nl en www.gergievfestival.nl

