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EEN TERUG -EN VOORUITBLIK
Afgelopen seizoen werd ons publiek getrakteerd op bijzondere
voorstellingen en projecten. De openingsvoorstelling was Odyssee,
De laatste beproeving, die na de zomer wordt samengebracht met
Odyssee, De wraak van de zee in een marathonvoorstelling. In
november en december was Medea te zien, een intieme voorstelling
die bezocht kon worden in combinatie met ons jongerenproject
Moeder Medea. Medea is in seizoen 2008-2009 wederom te zien in
ons eigen theater en in verschillende schouwburgen in het land. In
januari startten wij met onze maandelijkse theatersalon De Ilias in
Hotel Ithaka. Deze salon trok een trouwe schare bezoekers en
zeker de laatste edities die werden georganiseerd in onze tuin
smaakten naar meer. Karakter, naar het beroemde boek van F.
Bordewijk, was de afsluiter van het seizoen. Pers en publiek waren
lovend en wij hopen Karakter dan ook in reprise te kunnen laten
gaan.
Naast deze grote producties heeft Bonheur in seizoen 2007-2008 ook
weer samengewerkt met de verschillende festivals in Rotterdam.
Vallende Vader werd gemaakt voor het Festival de Wereld van
Witte de With en wij stelden ons huis open voor Kinderpoetry. Peter
Sonneveld en leerlingen van de Toneelschool Arnhem werkten ook dit
jaar weer met veel plezier en succes mee aan het Poetry
International Festival.
Na dit drukke seizoen gaat Bonheur met vakantie. Wij zijn gesloten
van 7 juli t/m 15 augustus. Wij hopen dat u een mooie zomer
beleeft en daarna weer komt genieten van onze voorstellingen.
Hierbij alvast een voorproefje:
Odyssee marathon - Homerus
28 augustus t/m 27 september 2008
Bonheur biedt haar bezoekers aan het begin van het nieuwe
theaterseizoen kans op een unieke theaterervaring. Odyssee, De
wraak van de zee (2006) en Odyssee, De laatste beproeving
(2007) worden samengebracht in een marathonvoorstelling waarin
acteur Paul R. Kooij het hele verhaal van de Odyssee vertelt.
Voorjaarsontwaken - Festival De Wereld van Witte de With 12, 13 en 14 september 2008
De jongeren van vandaag lijken vroeg wijs en hebben de regie over
het verkrijgen van informatie in eigen hand genomen. Toch bedriegt
de schijn. Onder het gladde oppervlak van slimme technieken gaat
een andere werkelijkheid schuil. In de voorstelling
Voorjaarsontwaken gaat Bonheur op zoek naar die realiteit.
Medea - Euripides
30 september t/m 9 november 2008
De klassieke tragedie van Euripides over fatale jaloezie en wraak is
dit seizoen te zien in schouwburgen in het land en wederom in het
theater van Bonheur. In de uitvoering van Peter Sonneveld wordt dit
verhaal teruggebracht tot een intiem familiedrama. Met Antoinette
Jelgersma, Ruurt De Maesschalck, Michiel Bijmans en Joost Dekker.

Alleen op de wereld - naar Hector Malot
26 november t/m 28 december 2008
Alleen op de wereld is de klassieker over de vondeling Rémi, die na
vele omzwervingen zijn echte moeder vindt. Het is een melodrama,
dat heen en weer slingert tussen verlatenheid en eenzaamheid aan
de ene kant, geborgenheid en geluk en hoop aan de andere kant.
Met Paul R. Kooij, Ruurt De Maesschalck, Michiel Bijmans, Joost
Dekker en Tiong Hok Tan.
In het voorjaar van 2009 zijn wij van plan Kleinkind gezocht (een
jongerenvoorstelling) en On Chesil Beach naar Ian McEwan te
brengen.
Reserveren voor Odyssee en Medea is mogelijk via onze
website. De bevestiging ontvangt u in de week van 18
augustus. Reserveringen worden behandeld in volgorde van
binnenkomst.
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