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BONHEUR BERICHT OKTOBER 2009 #37
HOTEL BONHEUR - LOUNGE & SALON
Komend weekend is Hotel Bonheur weer open!
Kom verhalen luisteren en laat je zinnen prikkelen in de Lounge op vrijdagavond,
of ontdek geheimen van gene zijde in de Salon op zondagmiddag.
met Michiel Bijmans, Joost Dekker, Ruurt De Maesschalck en Peter Sonneveld
entree €7,50 - meer informatie en reserveren: www.bonheur.nl / 010 4046716
________________________________________________________________
LOUNGE - Drank, drift en Decamerone - vrijdag 23 oktober om 22.00u
Over erotische avonturen, vrouwelijke list, priesterlijke schijnheiligheid en
mannelijke kleingeestigheid.
Deze aflevering kunt u naast de ondeugende verhalen uit de Decamerone van
Boccaccio en spannende drank genieten van bandoneonspel en tangodans.
Giovanni Boccaccio:
Volgens mij verdrijven dergelijke verhalen een slecht humeur.

________________________________________________________________
SALON - Geheimen van gene zijde - zondag 25 oktober om 15.30u
De doden van het dorpje Spoon River laten ons via hun grafschriften delen in
geheimen die ze bij leven nooit vertelden. Met gastactrice Sylvia Poorta,
presentatie door Lex Bohlmeijer en live muziek door studenten van codarts (piano,
viool, cello).
uit: Spoon river anthology (Edgar Lee Masters) - eerste gedicht:
Waar zijn Ella, Kate, Mag, Lizzie en Edith,
De tedere, de goedhartige, de luidruchtige, de trotse, de spring-in-'t-veld? Allen, allen, slapen op de heuvel.
Een stierf in een zondig kraambed,
Een aan liefde om niet,
Een door mishandeling in een bordeel,
Een door ontgoocheling, op zoek naar het verlangen,
Een na een leven ergens in Londen en Parijs
Werd hier ter aarde besteld door Ella en Kate en Mag Allen, allen slapen, slapen, slapen op de heuvel.
DE KLEINE EVA UIT DE KROMME BIJLSTRAAT
27 oktober t/m 15 november
'De kleine Eva' gaat op 30 oktober in première en speelt maar 3 weken. Bovendien
is het aantal plaatsen iets kleiner dan u bij Bonheur gewend bent, dus zelfs voor
de try outs is het aan te raden tijdig te reserveren.

de try outs is het aan te raden tijdig te reserveren.
De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat is een poëtische voorstelling die u toch
direct op de huid zit.
Over een klein meisje dat wordt vermist en vermoord wordt teruggevonden, hoe
een kleine buurtgemeenschap reageert en de falende zoektocht naar de dader.
Of... over schuld, de behoefte aan een zondebok en de kracht en zwakte van het
rechtssysteem en de media.
Luister voor een voorproefje naar de reportage die Radio Rijnmond deze week
maakte.
tekst Louis Paul Boon regie Peter Sonneveld spel Michiel Bijmans, Joost Dekker
en Ruurt De Maesschalck toneelbeeld Jasper Niens kostuums Sergio Cruz
Ramirez lichtontwerp Paul van Laak
meer informatie en reserveren: www.bonheur.nl / 010 4046716
1 oktober - de nieuwe spamwet
Het is u vast niet ontgaan: er gelden sinds 1 oktober jl. strengere regels voor
digitale nieuwsbriefverzending. Mocht u zich afvragen waarom u van Bonheur
geen verzoek heeft gekregen om actief aan te melden voor het BonheurBericht:
Bonheur heeft van haar nieuwsbriefabonnees reeds bewijs van toestemming.
Onze lezers hebben zich ofwel zelf opgegeven via internet en een
bevestigingsmail, ofwel via het reserveringsformulier, een persoonlijke email of
een inschrijfkaartje aangegeven het BonheurBericht te willen ontvangen. Door het
bewaren van deze gegevens voldoet Bonheur reeds aan de wettelijke
verplichtingen.
Bent u van mening dat het bovenstaande in uw geval niet van toepassing is of wilt
u anderszins het BonheurBericht liever niet meer ontvangen, dan kunt u zich via
de link onderaan deze email alsnog afmelden.
Tot slot: de Laurenslezing
Graag attenderen wij u op Bewustzijn: meer dan de som der delen?, de tiende
editie in de serie Laurenslezingen. De lezing wordt georganiseerd door
Science4You, in samenwerking met Studium Generale, en gehouden in de
Laurenskerk op dinsdag 27 oktober a.s. Bonheur heeft in de totstandkoming een
adviserende rol gespeeld en de presentatie en moderatie is in handen van Lex
Bohlmeijer, bij velen van u welbekend als presentator van diverse theatersalons en
dramaturg bij Bonheur. De toegang is gratis. Meer informatie vindt u op
www.science4you.nl.

