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DE ILIAS IN HOTEL ITHAKA - LAATSTE AFLEVERING
zondag 8 juni a.s.
Bonheur nodigt u van harte uit om aanstaande zondag aanwezig te
zijn bij de zesde en laatste aflevering van de theatersalon De Ilias
in Hotel Ithaka. In januari is Bonheur gestart met dit bijzondere
initiatief van regisseur Peter Sonneveld. 21 acteurs werkten mee aan
dit project en lazen elk een monoloog voor uit De Ilias van
Homerus in de bewerking van Alessandro Baricco.
Op zondag 8 juni a.s. lezen Sylvia Poorta, Sarah Jonker, Peter
Bolhuis en Peter Sonneveld de verhalen van respectievelijk De
Rivier, Andromache, Priamos en Demodokos voor. De
weersverwachtingen voor zondag zijn uitermate gunstig, dus zeer
waarschijnlijk vindt de theatersalon in de tuin plaats. Koffie, thee en
iets lekkers wordt u door Bonheur aangeboden.
De Hotel Ithaka theatersalons vormen een aanloop naar een unieke
voorstelling in augustus en september 2008. Aan het begin van het
nieuwe theaterseizoen brengt Bonheur de voorstellingen Odyssee,
De wraak van de zee (2006) en Odyssee, De laatste
beproeving (2007) namelijk samen in een marathonvoorstelling.
Een laatste gelegenheid om acteur Paul R. Kooij op eigenzinnige
wijze te horen vertellen over de reizen, de avonturen en de
thuiskomst van Odysseus.

De Odyssee marathon is op 30 augustus, 18, 19 en 21 september
te zien bij Bonheur. De voorstelling is inclusief een dinerpauze waarin
gegeten kan worden in ons theater. En wanneer u zondag a.s. Hotel
Ithaka bezoekt, kunt u ter plaatse met korting reserveren voor de
marathon. U betaalt dan € 30,- i.p.v. € 35,- voor een kaartje
inclusief diner.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Reserveer via
www.bonheur.nl / 010 4046716
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POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL:
STAD EN LAND
7 t/m 13 juni 2008
Van 7 tot en met 13 juni a.s. wordt het 39ste Poetry International
Festival georganiseerd in de Rotterdamse Schouwburg. Bonheur
werkt ook dit jaar weer mee aan het festival. Acteurs van de
Toneelschool Arnhem brengen tussen de programma's door bijzonder
Poëzietheater, in regie van Peter Sonneveld. Dit jaar krijgt het
publiek gedichten over stad en land ingefluisterd: eenzaamheid en
vertwijfeling in de grote stad, liefdesverklaringen uit het platteland,
het verstedelijkte land en imaginaire landschappen. Het publiek kan
gedichten verwachten van M. Vasalis, Hans Lodeizen, Rutger
Kopland, Tomas Tranströmer, Kees Ouwens, Jospeh Brodsky, K.
Michel, J.C. Bloem en vele anderen.
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Klik hier om u af te melden van de Bonheur
Berichten.
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