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Beste Bonheur geïnteresseerde,
In 2009 bestaat Bonheur 25 jaar. Tot voor kort was onduidelijk of we
ons jubileum wel zouden halen. Maar nu de gemeente Rotterdam het
besluit heeft genomen om met een essentiële extra bijdrage Bonheur
de komende vier jaren te ondersteunen sta ik het mezelf toe te
fantaseren over een gepast feestje.
Nadat eind augustus duidelijk werd dat de commissie theater van het
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ (NFPK+) een negatief
besluit over ons had genomen kwamen we in 'zwaar weer' terecht.
Want hoewel de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ons eerder
blij verrast had met een positief advies en een verhoging van het
subsidiebedrag kwam zonder de rijkssubsidie de kwaliteit van ons
bestaan nog steeds ernstig in gevaar. Dat de gemeenteraad het
'gevaar van omvallen' wilde voorkomen en ons bestaansrecht in de
stad heeft gehonoreerd is een belangrijke morele opsteker. Toen mij
onlangs werd gevraagd of ik me nu rijk voelde, kon ik daar
volmondig JA op antwoorden. Niet omdat onze financiële zorgen
helemaal opgelost zouden zijn, maar omdat de liefde die Bonheur
voelt voor Rotterdam wederzijds blijkt. Tegelijkertijd ontkomen we er
niet aan onze plannen voor de nieuwe cultuurplanperiode 2009-2012
te moeten bijstellen en één en ander zal tot onze grote spijt ook
consequenties hebben voor de personele bezetting.
Hoewel het afgelopen jaar voor Bonheur in het teken leek te staan
van de adviezen en beslissingen van gemeente en Rijk ten aanzien
van de subsidie, vergeten we niet trots en blij te zijn met de
voorstellingen die we dit jaar hebben gespeeld. Met Karakter en
Alleen op de wereld als succesvolle nieuwe voorstellingen en
reprises van (de hele) Odyssee en Medea die op tournee veel
publiek en lof oogstten hebben wij een druk en in artistiek opzicht
glansrijk jaar achter de rug.
In de kerstvakantie zijn de laatste voorstellingen van onze
familievoorstelling Alleen op de wereld te zien. Vrijwel alle
voorstellingen zijn uitverkocht. Alleen voor de avondvoorstellingen
van 26 en 27 december zijn nog slechts enkele kaarten
beschikbaar. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
Na de laatste voorstelling van Alleen op de wereld gaat Bonheur
op vakantie en zijn wij gesloten tot en met vrijdag 9 januari. Daarna
werken we aan de twee voorstellingen die wij in het voorjaar
brengen: Kleinkind gezocht, de jongerenvoorstelling in regie van
Maarten Bakker in het kader van Rotterdam Jongerenhoofdstad 2009
en On Chesil Beach naar het boek van Ian McEwan gespeeld door
Ruurt De Maesschalck en Marike van Weelden in regie van Lidwien
Roothaan.
Ik wens u mede namens alle medewerkers van Bonheur mooie
winterse dagen en een gloedvol nieuw jaar.
Peter Sonneveld
artistiek leider
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