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TOURNEE MEDEA
t/m 9 november 2008
Medea gaat op tournee. Vorig seizoen was deze klassieker te zien in
ons eigen theater, nu krijgt u de kans om deze indrukwekkende
voorstelling te bezoeken in een van de onderstaande theaters in het
land:
2 oktober Arnhem, Schouwburg
3 oktober Oss, Theater De Lievekamp
10 oktober Leiden, Leidse Schouwburg
11 oktober Den Haag, Theater a/h Spui
13 oktober Groningen, Kruithuis
14 oktober Rotterdam, Schouwburg
17 en 18 oktober Amsterdam, Theater Bellevue
21 en 22 oktober Utrecht, Stadsschouwburg
24 en 25 oktober Haarlem, Toneelschuur
29 oktober Breda, Chassé
31 oktober Dordrecht, Kunstmin
En van 6 t/m 9 november is Medea ook nog te zien in ons eigen
theater.
De pers over Medea:
'Aangrijpend beeld van een kindermoordenares'
Dagblad

Algemeen

'Op wanhopige en tegelijk ijskoude wijze stelt ze (Medea) zich te
weer tegen de sukkel die haar man was, en je denkt: mooi zo, meid.
Pak 'm waar je kunt. Deze momenten, samen met de poëtische
intermezzo's van het koor (Michiel Bijmans) vormen de
hoogtepunten...' de Volkskrant
'Antoinette Jelgersma speelt haar rol voortreffelijk' Trouw

MEER WETEN?
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Succesvolle opening seizoen 08-09
Bonheur opende het nieuwe theaterseizoen met twee bijzondere
producties. Acteur Paul R. Kooij vertelde voor de laatste keer op
eigenzinnige wijze over de avonturen van Odysseus tijdens de
Odyssee marathon. Tijdens deze drie uur durende monoloog
verbond hij de twee delen van de Odyssee, die te zien waren in 2006
en 2007, aan elkaar. Een bijzondere prestatie waarmee wij, en
blijkens de reacties, ook onze bezoekers zeer gelukkig waren. De
Odyssee marathon was niet alleen te zien in ons eigen theater
maar ook in het LAKtheater in Leiden en in de abdij van Middelburg

maar ook in het LAKtheater in Leiden en in de abdij van Middelburg
tijdens het Zeeland Nazomerfestival.
Speciaal voor het Festival de Wereld van de Witte de With maakte
Bonheur Voorjaarsontwaken, volgens het Algemeen Dagblad 'de
mooiste festivalvoorstelling'. Zes acteurs en regisseur Ruurt De
Maesschalck lieten in Voorjaarsontwaken op treffende wijze zien
hoe actueel een toneelstuk uit 1891 kan zijn. De voorstelling vond in
tegenstelling tot voorgaande jaren niet op een locatie in de Witte de
Withstraat plaats maar in ons eigen theater. Veel nieuwe bezoekers
maakten op een verrassende manier kennis met ons theater en onze
vaste bezoekers ontdekten er nieuwe plekken. Een aantal scènes
speelde zich namelijk af in de kleedkamer, de techniekruimte en het
kantoor.

College van B&W steunt Bonheur
Op vrijdag 23 september jl. heeft het college van B&W het
verdelingsvoorstel voor het cultuurplan 2009 - 2012 aangeboden aan
de gemeenteraad. Onderdeel van dit voorstel is om de rijksbijdrage
die voor Bonheur is weggevallen voor een deel te compenseren door
het verhogen van het eerder door de Rotterdamse Raad voor Kunst
en Cultuur geadviseerde bedrag. Het college geeft aan Bonheur een
goede aanvulling te vinden op de Rotterdamse culturele
infrastructuur.
Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. De liefde van Bonheur voor
Rotterdam blijkt wederzijds.
De verhoging die het college voorstelt kan echter de problemen
waar Bonheur zich voor gesteld ziet niet volledig oplossen. Het
verdelingsvoorstel wordt nu in behandeling genomen door de
commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur. Wij krijgen nog de kans om
onze plannen toe te lichten en te verdedigen en houden u op de
hoogte.
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