Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Bonheur brenda@bonheur.nl
Hondsdagen, Struisvogels op de Coolsingel, Hotel Bonheur
7 mei 2014 22:23
brenda@dorgroot.com

BONHEUR BERICHT MEI 2010 #44
HONDSDAGEN, DOOR WOLFSPEELT
19, 20, 21 mei 2010 / 20.30u
Bij wijze van uitzondering ontvangt Bonheur in eigen theater een andere
theatergroep. De twee acteurs uit Hondsdagen zijn voor veel Bonheur bezoekers
inmiddels bekende gezichten: Michiel Bijmans en Joost Dekker. De regie van deze
voorstelling is in handen van Denise Schreuder, die ook de tekst schreef. De
muziek is van componiste en saxofoniste Esmée Olthuis.
Alles is mogelijk. Nu. Geluk is een vereiste.
Muziektheater Wolfspeelt brengt Hondsdagen, een zinderende voorstelling over
de zomer. De producties van Wolfspeelt kenmerken zich door poëtische en
tegendraadse combinaties van tekst en hedendaagse jazz in nieuwe verhalen.
De hondsdagen zijn de heetste dagen van de zomer. De dagen waarop je niets
anders kunt doen dan stilzitten en kijken naar wat er is.
Wat is er?
Voor Jesse een gameverslaving en het verlies van zijn grote liefde. Voor Marc de
ontdekking dat zijn vader, en daarmee zijn leven, niet zo perfect is als hij geloofde.
Bij toeval vinden deze vijfentwintigjarige jeugdvrienden elkaar terug in het
vakantiehuis waar zij vroeger hun zomers doorbrachten. De onverwachte
aanwezigheid van de ander en de trage atmosfeer van de hondsdagen maken hun
verhalen, herinneringen en dromen los. Aan het eind van de zomer is alles anders,
of lijkt dat maar zo?
spel Michiel Bijmans en Joost Dekker
muziek Esmée Olthuis (saxofoons), Dion Nijland (contrabas), Tessa Zoutendijk
(viool)
meer info / reserveren

14 MEI HERDENKING / STRUISVOGELS OP DE COOLSINGEL
14 mei 2010, 14.00u / 15.00u / 16.00u
Ook dit jaar werkt Bonheur mee aan de jaarlijkse herdenking van het
bomberdement op Rotterdam van 14 mei 1940.
In 2010 is het 70 jaar geleden dat het bombardement plaatsvond. De volledige
Brandgrens zal worden onthuld. Dit is een 12 kilometer lange route die de grens
volgt van het in 1940 getroffen gebied. De route is door verlichtingselementen in
de straat vastgelegd.
Bonheur zal op drie punten langs de Brandgrens monologen spelen uit de
voorstelling Struisvogels op de Coolsingel.

voorstelling Struisvogels op de Coolsingel.
In deze voorstelling uit 2005 worden zeven personages tot leven gewekt die
getroffen werden op die ene noodlottige dag, die de stad Rotterdam en de levens
van mensen die er woonden voor altijd veranderde. Anna Enquist, Antoine
Uitdehaag en Anne Vegter schreven de monologen geïnspireerd op werkelijke
verhalen en gebeurtenissen.
Zes monologen zullen op 14 mei a.s. elk drie maal te beluisteren zijn, om 14.00u,
15.00u en 16.00u, op de volgende locaties:
Waalse Kerk (Schiedamse Vest 190)
monologen: Leendert, door Arie Rustenburg, en Cato, door Jessica Zeylmaker
auteur: Anna Enquist
Kom en Zie (Boezemweg 166)
monologen: Rita, door Sarah Jonker, en Eddy, door Paul Röttger
auteur: Antoine Uitdehaag
Rehobothkerk (Noordsingel 90)
monologen: Loed, door Ruurt De Maesschalck, auteur: Anna Enquist, en Helmut,
door Nard Verdonschot, auteur: Anne Vegter
Reserveren is niet noodzakelijk, de toegang is vrij.
meer info
In 2009 zijn de monologen uit Struisvogels op de Coolsingel in boekvorm
uitgebracht. Deze uitgave is op 14 mei op de drie bovengenoemde locaties
verkrijgbaar à €5,-.
Het verdere programma rondom de herdenking vindt u op
www.rotterdam.nl/herdenking14mei

LAATSTE EDITIE HOTEL BONHEUR / CLUB EN SALON
16 mei 2010, 12.00u / 15.30u
Zondag 16 mei a.s. is de laatste kans om met de kinderen hoorspelen te komen
maken over Rémi uit Alleen op de wereld in Hotel Bonheur/Club.
Of om juist naar de 'verhalen voor volwassenen' uit Boccaccio's Decamerone te
komen luisteren, met bijbehorende verleidelijke muziek, in Hotel Bonheur/Salon.
Bij mooi weer kunnen ouders tijdens de Club in de tuin zitten, en zullen we ook de
Salon buiten houden.
Reserveren is gewenst.
meer info & reserveren Club / meer info & reserveren Salon

