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PSALMEN in DORDRECHT
komend weekeinde: 30 en 31 mei 2009
Een theatrale expeditie op het Urban Explorers Festival in Dordrecht
in het kader van 500 jaar Calvijn. Teruggrijpend op de voorstelling
Psalmen uit 2006 neemt Bonheur u mee op haar zoektocht naar
gemeenschapszin, naar liefde en geborgenheid. Een lichtvoetige en
relativerende voorstelling over de heimelijke gevoeligheid voor het
religieuze.
regie: Ruurt De Maesschalck spel: Arie Rustenburg, Ferdi Janssen,
Ruurt De Maesschalck
zaterdag 13.30u, 15.30u, 19.00u
zondag 14.45u, 16.15u
reserveren: per email aan v.koekkoek@dordrecht.nl met vermelding
van 'Psalmen in Dordrecht', dag, tijd en aantal personen of meldt u
aan op het startpunt (CBK Dordrecht, Voorstraat 180)
lees meer op www.urbanexplorersfestival.nl

ACHTER DE HUID
12 t/m 20 juni 2009 op de Parade, in het Chabot Museum
De gezichten van Chabot zijn kwetsbaar maar minstens even
onpeilbaar, bevroren in het moment. Toch wekken de bewegingsloze
gestalten het vermoeden van een heftige binnenwereld. Bonheur
gaat op zoek naar de bewegingen van de ziel, naar de emotionaliteit
en de diepste gedachten achter deze gezichten.
regie: Ruurt De Maesschalck spel/zang: Noël S. Keulen, Bram van
der Heijden, Laura Johannes met teksten van o.a. James Ensor en
Rainer Maria Rilke
speeldagen: 12, 13, 14 en 18, 19, 20 juni
tijden: 19.00 en 20.00 uur
reserveren via De Parade
meer info binnenkort op www.deparade.nl

Poetry International Festival
13 t/m 19 juni 2009
40 jaar Poetry International Festival, een jubileumeditie.
Net als de voorgaande jaren zal Peter Sonneveld met studenten van

Net als de voorgaande jaren zal Peter Sonneveld met studenten van
de Toneelschool Arnhem poëzietheater brengen in de foyer van de
Rotterdamse Schouwburg. De gedichten die hij hiervoor selecteerde
vormen de hoogtepunten uit de afgelopen 39 edities.
Jasper Niens, die eerder bij Bonheur de prachtige decors ontwierp
voor Karakter en Alleen op de wereld, tekent voor de vormgeving.
Net als vorig jaar is de entree voor alle programma's naar eigen
waardering. U bepaalt wat u betaalt.
Dagelijks, behalve woensdag, om 19.30 en 21.00 uur.
www.poetry.nl
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