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ON CHESIL BEACH
t/m 17 mei 2009
Onze voorstelling On Chesil Beach, een bewerking van de roman
van Ian McEwan door Peter Sonneveld in regie van Lidwien
Roothaan, is nog slechts 2 weken te zien bij Bonheur.
Wij raden u aan op tijd te reserveren, de laatste voorstellingen zijn
vaak het eerst uitverkocht. De speellijst vindt u op www.bonheur.nl
of bel 010 4046716.
de pers over On Chesil Beach:
'ingenieus gecomprimeerde tekstbewerking'
'Ruurt De Maesschalck en Marike van Weelden weten het
taalvlechtwerk ... zo overtuigend te brengen dat de inbeelding zelf in
het bruidsbed terecht te zijn gekomen beklemmend echt wordt.'
- AD Rotterdams Dagblad
'Oergeestig, en tegelijk worden de frustratie en de naderende, fatale
confrontatie voelbaar.'
'Regisseuse Lidwien Roothaan houdt de toon prettig licht.'
'Met een verrukkelijke balans tussen ingetogenheid en verlangen is
hun 'Chesil Beach' een bitterzoete terugblik, een ode aan de doolhof
der liefde,...'
- Trouw
'Zo horen we hier ook de gedachten van de personages, die in mooi
contrast staan met de onbeholpen woorden die ze daadwerkelijk
uitspreken.'
- Volkskrant
'De gelaagde bewerking zorgt voor een dramatisch conflict, waardoor
de onderdrukte emoties toch tot uitdrukking kunnen komen. Zo
slaagt Bonheur erin om op subtiele wijze de kracht van het
gesproken woord duidelijk te maken.'
- TheaterCentraal.nl
'Ruurt De Maesschalck en Marike van Weelden vertalen de
dramatische ondergang van twee geliefden op meesterlijke wijze
naar het podium.'
- Maasstad
lees meer op www.bonheur.nl en www.ianmcewan.com

STRUISVOGELS OP DE COOLSINGEL
14 mei 2009
Op donderdag 14 mei a.s. vindt de jaarlijkse herdenking plaats van
het bombardement op Rotterdam van 1940. Het volledige
programma kunt binnen enkele dagen bekijken via de links op

programma kunt binnen enkele dagen bekijken via de links op
www.bonheur.nl.
Voor Bonheur is de herdenking dit jaar extra bijzonder omdat de
boekuitgave van de monologen uit onze voorstelling Struisvogels
op de Coolsingel (2005) deze dag wordt gepresenteerd. Het eerste
exemplaar zal worden aangeboden aan burgemeester A. Aboutaleb.
Om 15.00 uur worden vervolgens alle monologen nog een keer
gespeeld door de oorspronkelijlke acteurs. Dit gebeurt simultaan,
verspreid over 4 Rotterdamse boekhandels. Na afloop kunt u daar
een exemplaar aanschaffen en ter plaatse laten signeren door één
van de auteurs: Anna Enquist, Anne Vegter en Antoine Uitdehaag.
In verband met de beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk. Dit
kunt u doen bij de betreffende boekhandels:
Boekhandel Amesz, Voorschoterlaan 145a, j.amesz@planet.nl, 010
4123638
auteur: Anne Vegter, acteurs: Martine Crefcoeur & Nard Verdonschot,
monologen: Adelheid & Helmut
Boekhandel Selexyz Donner, Lijnbaan 150,
promotie.donner@selexyz.nl
auteur: Antoine Uitdehaag, acteurs: Sarah Jonker, Paul Röttger,
monologen: Rita & Eddy
Boekhandel v/h Van Gennep, Oude Binnenweg 131b,
vgennep@xs4all.nl, 010 4330592
auteur: Anna Enquist, acteur: Ruurt De Maesschalck, monoloog:
Loed
Boekhandel Snoek, Meent 126, info@boekhandelsnoek.nl, 010
4139666
auteur: Anna Enquist, acteurs: Jessica Zeylmaker & Titus Boonstra,
monologen: Cato & Leendert
Onze dank gaat uit naar de Initiatiefgroep 14 mei en Stichting Sans
Souci, die deze boekuitgave mogelijk hebben gemaakt.
NB. de oplage is gelimiteerd, dus koop uw exemplaar op tijd.
lees meer op www.bonheur.nl
foto's: Bas Czerwinski / beeld: ZEE grafisch en architectonisch
ontwerpen
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