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EEN KORTE TERUGBLIK
2008-2009
Artistiek gezien was het seizoen dat achter ons ligt een groot succes.
Het begon eind augustus met de ruim drie uur durende
solovoorstelling Odyssee die door Paul R. Kooij tien keer als
marathon gespeeld is, daarna was er de succesvolle herneming en
landelijke tournee van Medea. Bij onze eerste 'familievoorstelling'
Alleen op de wereld lieten enthousiaste zalen vol jong en ouder
publiek zich meevoeren in de wereld van Rémi. In het voorjaar kwam
gastregisseur Lidwien Roothaan met een zowel geestige als
ontroerende versie van Ian McEwan's meesterwerk On Chesil
Beach.
In Festival De Wereld van Witte de With brachten we de voorstelling
Voorjaarsontwaken uit, die van het AD/RD het predikaat 'beste
voorstelling van het festival' meekreeg. Onze speciale
jongerenproductie voor Your World, Kleinkind gezocht, bleek bij
alle leeftijden een schot in de roos. Vervolgens waren we te zien in
Dordrecht tijdens het Urban Explorers festival met een herziene
kleinere versie van onze voorstelling Psalmen. Dit jaar was Bonheur
op uitnodiging van het Museum Chabot voor het eerst in haar
bestaan op de Parade met het speciaal op maat gemaakte Achter
de huid. Samen met de tweedejaars studenten van de Arnhemse
Toneelschool was er tot slot een prachtig poëzietheater op het
40ste Poetry International Festival. Een heel bijzondere gebeurtenis
was de boekuitgave van Struisvogels op de Coolsingel, de
monologen die door Anna Enquist, Anne Vegter en Antoine Uitdehaag
in 2005 voor ons werden geschreven (nog te koop in de boekhandel
voor slechts € 5).

HET NIEUWE SEIZOEN
2009-2010

DE VOORSTELLINGEN
Centraal in het komend seizoen staat Onder het melkwoud,
geschreven door Dylan Thomas in de vertaling van Hugo Claus. Dit
meesterwerk is oorspronkelijk geschreven als hoorspel maar in
Nederland al eerder op het toneel gebracht. Twaalf jaar geleden
speelde Carol Linssen Onder het melkwoud als solo in het Klein
Bonheur Festival.
Voorafgaand hieraan spelen wij in november De kleine Eva uit de
Kromme Bijlstraat van Louis Paul Boon. Een narratief gedicht over
de reacties van familie, buurtgenoten en de rechterlijke macht op de
verdwijning van en moord op een 8 jarig meisje.
In het voorjaar van 2010 brengen we W.V.T.T.K. Bonheur geeft
zichzelf hiermee de ruimte om na de twee bovengenoemde
voorstellingen te reflecteren op wat we vervolgens moeten maken.
We kiezen ervoor om het even 'nog niet te weten'.

HOTEL BONHEUR
Komend seizoen gaat Hotel Bonheur open. Hotel Bonheur kent drie
plekken om te verblijven: de Salon, de Lounge en de Club.
Hotel Bonheur/Salon is op zes zondagmiddagen geopend en
vooral bedoeld voor de literair geïnteresseerden. In deze salon gaan
wij de Spoon River Anthology van Edgar Lee Masters integraal
voorlezen. Het gaat om een cyclus van 244 gedichten in een onlangs
verschenen vertaling van Elvis Peeters. De 244 personages komen
aan het woord via het graf, ze liggen allen begraven op de heuvel en
laten ons delen in hun leven en sterven. De Spoon River Anthology
vormde voor Peter Sonneveld de inspiratie voor het roemruchte
Lazarus uit 2001.
In de Lounge, die open is op drie vrijdagavonden, ontvangen we een

ieder die niet op ziet tegen een opwindend avondje. Centraal staat
hier de Decamerone van Boccaccio. De vertelkunst als erotische
verleiding, hoe werkt dat eigenlijk? Wat vertel je dan, hoe en aan wie
en heeft het effect?
Op drie zondagochtenden in het voorjaar ontvangen wij in Hotel
Bonheur/Club kinderen tussen 6 en 12 jaar oud met hun ouders.
We gaan met z'n allen een hoorspel maken naar aanleiding van
kinderverhalen geschreven door Dylan Thomas: Als een jonge hond.

EN EEN VERNIEUWDE WEBSITE...
Op 1 september gaat onze vernieuwde website live. Dan kunt u o.a.
direct kaarten reserveren, volgen wat er bij Bonheur gebeurt via
blogs en twitter en zelf reacties schrijven over Bonheur en de
voorstellingen. Ook komt er meer informatie op over de acteurs die
bij Bonheur spelen, vindt u meer foto's en worden voorbije
voorstellingen makkelijker vindbaar.
Wij wensen u een ontspannen en zinderende zomer!
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