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KLEINKIND GEZOCHT
27 februari t/m 15 maart 2009
In 2009 is Rotterdam jongerenhoofdstad van Europa. Speciaal voor
Your World, zoals het jongerenjaar genoemd wordt, maakt Bonheur
Kleinkind gezocht.
In deze voorstelling zijn twee generaties mensen op zoek naar
elkaar. Beiden proberen ze het gat dat er tussen deze twee
generaties zit te dichten. Een opa en oma en zes kleinkinderen
vertellen het verhaal van een willekeurige Nederlandse familie die op
zoek is naar genegenheid en verbondenheid in deze eenzame tijd
van de generatie 'niets'.
Maak kans op twee vrijkaarten: stuur een email naar
bonheur@bonheur.nl met een advertentietekst voor grootouders of
kleinkinderen. Bijvoorbeeld: 'Oudere dame, nog goed ter been, zoekt
kleinkinderen om aan voor te lezen' of 'Man, 55 jaar, zoekt
grootouders en kleinkinderen voor groot familiediner'.
Maarten Bakker, die eerder voor Bonheur de succesvolle
jongerenproductie Moeder Medea maakte, regisseert Kleinkind
gezocht. Voor deze voorstelling werkt hij samen met zes jonge
aanstormende Rotterdamse talenten en de twee ervaren acteurs
Simon Versnel en Marieke van Leeuwen. Deze laatste twee acteurs
waren bij Bonheur eerder te zien als echtpaar in de voorstelling De
Sprekende Stad. De kostuums worden gemaakt door modestudenten
van de Willem de Kooning Academie.
Reserveer via www.bonheur.nl of 010 4046716

ON CHESIL BEACH
21 april t/m 17 mei 2009
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor de voorstelling
On Chesil Beach, die vrijdag 24 april 2009 in première gaat. Deze
voorstelling, een gastregie van Lidwien Roothaan, gespeeld door
Marike van Weelden en Ruurt de Maesschalck, is gebaseerd op de
gelijknamige novelle van de wereldbefaamde Britse schrijver Ian
McEwan.
Reserveren is al mogelijk via onze website.
MEER WETEN?
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Bonheur is nu ook actief op hyves. Wordt vrienden met ons via
bonheurrotterdam.hyves.nl
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