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ALLEEN OP DE WERELD
27 november t/m 30 december 2008
Op zondag 30 november a.s. gaat voor de allereerste keer in de
geschiedenis een familievoorstelling in première in het theater van
Bonheur. Alleen op de wereld vertelt het verhaal van de vondeling
Rémi die rondtrekt door Frankrijk en zoekt naar zijn ouders. Een
ontroerende en humoristische familievoorstelling vol avonturen voor
iedereen vanaf 8 jaar.

Ontroerend verhaal
Alleen op de wereld wordt geregisseerd door Peter Sonneveld. 'De
afgelopen tijd heeft Bonheur een aantal prachtige, maar zware
voorstellingen gemaakt. Het leek mij een geweldige uitdaging om in
de donkerste tijd van het jaar een echte familievoorstelling vol
avonturen te maken. Het verhaal van Rémi leent zich hier uitstekend
voor. Het is een ontroerend verhaal waarin het
doorzettingsvermogen en de daadkracht van de hoofdpersoon veel
indruk maken. Een voorstelling die zowel kinderen als volwassenen
aanspreekt, een echte voorstelling met een lach en een traan. O, en
natuurlijk muziek en zang.'

Michiel Bijmans
De rol van Rémi wordt gespeeld door Michiel Bijmans, die eerder te
zien was in de voorstelling Medea van Bonheur. 'Het is een geweldige
rol om te spelen, Rémi krijgt zoveel uitdagingen voor zijn voeten:
zijn pleegvader die hem verkoopt, zijn meester Vitalis en het aapje
Joli-Coeur die sterven. En dan is er nog de overstroming in de mijn.'
Toch verwacht Michiel niet dat het publiek na afloop van de
voorstelling verslagen de zaal verlaat. 'Het is ontroerend om te zien
hoe weerbaar Rémi is, hij is iemand die echt wil overleven.
Bovendien komt hij veel mensen tegen die goed voor hem zijn, daar
straalt zo'n warmte van uit. En met een goede dosis sentiment is
overigens niets mis. Het is net als met het schilderij van dat
zigeunerjongetje met een traan. Misschien wil je het niet in huis
hebben, maar het heeft toch een aantrekkingskracht, een bepaalde
schoonheid.'

Karakters
De overige 35 rollen in de voorstelling worden gespeeld door Joost
Dekker, Paul R. Kooij, Ruurt De Maesschalck en Hok Tan, allen eerder
te zien in voorstellingen van Bonheur. De acteurs veranderen
geregeld van karakter en kostuum. Paul R. Kooij hierover: 'Het ene
moment speel ik Vitalis en vijf minuten later sta ik als een koe op het
podium.' De voorstelling wordt tenslotte gespeeld in een bijzonder
decor, gemaakt door de Rotterdamse beeldend kunstenaar Jasper
Niens. Hij maakte eerder het indrukwekkende decor van Karakter.
Wilt u zien hoe dit decor zich ontwikkelt? Kijkt u dan op onze website
www.bonheur.nl
Try out
Op 27, 28 en 29 november vinden de try out voorstellingen plaats.
Deze kunt u bezoeken voor slechts € 10,- p.p. (€ 6,- t/m 12 jaar).
Wilt u kaartjes reserveren voor Alleen op de wereld of meer
informatie over de voorstelling? Kijk op www.bonheur.nl of bel
naar 010 4046716.
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