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LAATSTE VOORSTELLINGEN ONDER MELKWOUD
Nog anderhalve week zullen Ruurt De Maesschalck, Michiel Bijmans, Joost
Dekker, Laura Mentink en Merle Minjon de voorstelling Onder Melkwoud spelen.
Nog acht keer nemen zij u mee naar Llaregyb heuvel, en voeren zij u door de
straten van het dorpje aan de zee, langs haar opmerkelijke, tragische,
ondeugende en vooral uitzonderlijke bewoners.
Sinds enkele maanden kan ons publiek reacties op de voorstellingen kwijt op onze
website. De reacties op Onder Melkwoud zijn overweldigend.
'Jullie versie van Onder Melkwoud heeft me geraakt. ik vind het ongelooflijk mooi
hoe jullie de tekst tot leven brachten. Veel complimenten voor de veelzijdige jonge
acteurs, de mooie kostuums en het subtiele licht, en voor Ruurt, die stemmen
ineens karakter gaf. Dank je wel!'
Voor meer reacties van publiek en pers, foto's en blogs van de acteurs:
http://www.bonheur.nl/publiek.php?p=6&a=0
De laatste extra voorstellingen:
vrijdag 2 april 20.30 uur
zaterdag 3 april geen voorstelling
zondag 4 april 15.30 uur
woensdag 7 april 20.30 uur
donderdag 8 april 20.30 uur
vrijdag 9 april 20.30 uur
zaterdag 10 april 20.30 uur
zondag 11 april 15.30 uur
Reserveren via www.bonheur.nl of 010 4046716.
.
HOORSPELEN ALLEEN OP DE WERELD
Op zondag 14 maart maakten we met een groepje enthousiaste kinderen de
eerste hoorspelen over Rémi uit Alleen op de wereld. We hebben een geweldige
middag gehad en zien uit naar de volgende twee edities van Hotel Bonheur/Club,
op 18 april en 16 mei 2010.
De kinderen zoeken, met de acteurs van Bonheur, geluiden bij de tekst en oefenen
geluiden en teksten samen. Daarna voeren ze per groepje hun hoorspel voor
elkaar en de meegekomen ouders op en wordt het direct opgenomen. Van de hele
serie korte hoorspelen zal na 16 mei een cd beschikbaar zijn voor de deelnemers
die deze willen bestellen (€4).
Deelnemen kost €7,50 per kind (ca. 6-12jr), volwassenen mogen gratis mee.
De Club vindt nog plaats op zondag 18 april en 16 mei, van 12.00 tot 13.30 uur.
Reserveer op tijd, er kunnen maximaal 18 kinderen per keer meedoen.
Meer info en reserveren: www.bonheur.nl of 010 4046716
.

.
NOG TWEE KEER GENIETEN VAN DECAMERONE EN DE MEISJES
Op 18 april en 16 mei zijn de laatste twee mogelijkheden om te komen luisteren
naar de zinnenprikkelende en humoristische verhalen uit De Decamerone. Net als
op 14 maart zullen we op deze zondagmiddagen ook muzikaal worden verleid
door De meisjes van de vijfde verdieping.
In de tijd dat Boccaccio de Decamerone schreef, de 15e eeuw, gold er de
opvatting dat je door je geestelijk te voeden, ook lichamelijk gezond bleef.
Verhalen, gezelschap, muziek, een goede voeding en een mooie omgeving
werden zo gezien als medicijn. Vandaar dat in de Decamerone een groep van tien
rijke jongelingen zich ten tijde van de pestepidemie tien dagen lang terugtrekt op
een schitterend landgoed bij Florence. Daar houden zij elkaar gezelschap, maken
ze muziek en spreken af dat elk van hen de anderen iedere dag één (lichtelijk
opwindend) verhaal vertelt.
Precies zo lezen wij u bij Hotel Bonheur/Salon ondeugende verhalen voor, kunt u
genieten van verleidelijke muziek en verleidelijke voeding in de mooie omgeving
van ons theater.
Reactie van een bezoeker: 'zeer vermakelijk en prettig medicijn!'
Zondag 18 april, zondag 16 mei, 15.30 uur
Toegang €7,50
Reserveren via www.bonheur.nl of 010 4046716
.

