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BONHEUR BERICHT JANUARI 2010 #40
Onder Melkwoud voorproeven
theatersalon a.s. vrijdag 15 januari
Morgenavond presenteert Lex Bohlmeijer bij Bonheur de theatersalon over Onder
Melkwoud. Hij spreekt met Carol Linssen, die twaalf jaar geleden zijn solo 'Onder
het melkwoud' ook speelde bij het Klein Bonheur Festival, en met de Rotterdamse
dichter Joris Lenstra.
Lenstra heeft zich op verzoek van Bonheur gewaagd aan de vertaling van een
fragment uit Dylan Thomas' Under Milk Wood en zal dat naast die van Hugo Claus
leggen.
We luisteren naar een opname van Dylan Thomas zelf en bekijken fragmenten uit
de verfilming uit 1972 met Richard Burton en een tekenfilmversie.
Ook kunt u Bonheur's Onder Melkwoud deze avond al echt voorproeven: de
acteurs zullen enkele scènes uit de voorstelling voor u spelen.
Aanvang: 20.30u
Entree: € 7,50
Reserveren: www.bonheur.nl of 010 4046716
Onder Melkwoud in première
hartsmosselen en dauwklamme dijen
Op 29 januari a.s. gaat Onder Melkwoud in première. De voorstelling is alleen bij
Bonheur te zien, van 26 januari t/m 28 februari 2010.
In Onder Melkwoud zijn wij getuige van de dromen en diepste gedachten, de
hartstochten en de liederlijke dagelijkse gang van de bewoners van een
denkbeeldig stadje in één dag en één nacht.
Kom op deze heuvel staan. Dit is Llaregyb Heuvel, oud als de heuvels, hoog, koel
en groen en vanaf deze smalle ring van stenen, kan je de ganse stad beneden
zien slapen in het begin van de dageraad.
De babies slapen, de boeren, de vissers, de handelaars en gepensioneerden,
schoenlapper, schoolmeester, postbode en herbergier, de lijkbidder en de
minnares, dronkelap, naaister, predikant, politieman, de zwempotige mosselwijven
en de zindelijke huisvrouwen.
Ik ben een handelaar in stoffen en dol van liefde. Ik bemin u meer dan alle flanel
en bedrukt katoen, linnen en diemit, schaapswol, rupszij, cretonne en krip,
mousseline, popeline, taf en tijk in de ganse stoffenmarkt van de wereld.
Ik zal de lakens warmen als een elektrische broodrooster, ik zal aan je zijde liggen
als het Zondagsgebraad.
Buiten springt de zon neer op de woeste, woelige stad en loopt door de hagen van
de Klapbeslaan en slaat de vogels tot zij zingen. De lente zwiept groenig neer op

de Klapbeslaan en slaat de vogels tot zij zingen. De lente zwiept groenig neer op
de Mosselweg en de schelpen barsten open.
Groenten vrijen boven de tenors
en honden bassen hun bek blauw.
De morgen is één groot gezang!
Zij voelt zijn bokkebaard die haar kietelt in het midden van de wereld als een bosje
vurige ijzerdraad en zij draait in een angst van verrukking weg van zijn zwepen en
de brand van zijn bakkebaarden en zij gaat in de keuken zitten voor een vol bord
gebakken aardappelen en lamsniertjes.
De zonnige, trage, luie namiddag geeuwt en suft door de slapende stad. De zee
ligt, likt en luilakt met vissen, die slapen in haar lijf.
Beneden in de schemerende stad luistert Mae Rose Cottage, die nog steeds in het
klaver ligt, naar het gekauw der geiten.
Wacht maar. Ik zal zondigen tot ik er van barst.
De schemer verdrinkt voor altijd tot morgen.
Luister naar de nacht die aanbreekt.
- Dylan Thomas
Reserveren: www.bonheur.nl of 010 4046716
Achter de schermen
Op www.bonheur.nl vindt u iedere week een kleine update over wat er bij Bonheur
gebeurt. Maar veel interessanter: u vindt er ook blogs van de acteurs en andere
medewerkers over het repetitieproces, de voorstellingen en wat zij verder bij
Bonheur meemaken.
Over Onder Melkwoud schreven inmiddels Joost Dekker, Merle Minjon en Laura
Mentink. Mét repetitiefoto's en binnenkort ook filmmateriaal.
We ontvangen u graag, op www.bonheur.nl en natuurlijk bij Bonheur zelf!

