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KARAKTER
naar de roman van F. Bordewijk
t/m 27 april 2008
(10, 11, 12 en 18 april uitverkocht)
Op 28 maart jl. is de voorstelling Karakter in aanwezigheid van onder
anderen de familie Bordewijk en minister Plasterk in première
gegaan in het theater van Bonheur.
Uit de pers:
TROUW - 29 maart 2008
'Na de televisieserie in 1971 en de met een Oscar bekroonde film uit
1998 is deze (eerste) toneelbewerking de minst realistische versie
van 'Karakter.' Een die de universele kracht des te beter schetst,
versterkt door het ingetogen spel: Peter Bolhuis als harde
Dreverhaven (met natuurlijk de flamboyante hoed), Thomas
Oerlemans als de zich van prettig onbevangen naar serieuze man
ontwikkelende Katadreuffe.'
DE VOLKSKRANT - 31 maart 2008
'Peter Sonneveld maakte bij zijn theatergroep Bonheur in Rotterdam
een toneelbewerking die gelukkig alle kwaliteit van het origineel
behoudt'.
'...Sonnevelds Karakter (is) een strakke en heldere bewerking,
waarin de sfeer en stijl van het oorspronkelijke verhaal mooi vertaald
zijn naar het toneel. Ook het mooie decor, een enorme
trappeninstallatie van beeldend kunstenaar Jasper Niens, doet wat
dat betreft zijn werk. Een toneelbewerking die als kunstwerk op
zichzelf kan staan.'
AD / ROTTERDAMS DAGBLAD - 1 april 2008
'Om deze karakters op toneel tot leven te brengen gaat regisseur Sonneveld een
intrigerend experiment aan. Hij plaatst de hoofdpersonen in een ruimtelijke
installatie met labyrint-achtige structuur. Hierbinnen moeten ze het zwijgen
verwoorden die de menselijke onmacht verbeeldt. Sonneveld weet dit prikkelend
te brengen door de acteurs naast hun eigen stem ook beschrijvingen van de
situatie te laten uitspreken, zoals in het boek gebeurt' (...) Niet voor niets noemt
Sonneveld dit hogeschoolacteren.'
DE TELEGRAAF - 1 april 2008
'Regisseur Peter Sonneveld heeft van de toneelversie een intieme en poëtische
voorstelling gemaakt'.
Karakter is tot en met 27 april te zien in het theater van Bonheur. Er is nog een
beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Reserveer via www.bonheur.nl / 010 4046716
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DE ILIAS IN HOTEL ITHAKA AFL. 4

zondag 13 april a.s.
Bonheur nodigt u van harte uit om aanstaande zondag aanwezig te
zijn bij de vierde editie van de theatersalon De Ilias in Hotel Ithaka.
Tijdens deze middag lezen acteurs Jeroen Spitzenberger, Noël S.
Keulen, Joost Dekker en Titus Boonstra de verhalen van Patroklos,
Sarpedon, Ajax en Hector voor uit De Ilias van Homerus in de
bewerking van Alessandro Baricco. Deze acteurs zijn allen eerder te
zien geweest in voorstellingen van Bonheur. Noël S. Keulen is
momenteel te zien als Jan Maan in Karakter.
Bonheur organiseert De Ilias in Hotel Ithaka van januari tot en met
juni 2008 iedere tweede zondag van de maand. In totaal werken 21
acteurs mee aan dit bijzondere inititatief van regisseur Peter
Sonneveld. De theatersalons vormen een aanloop naar de
marathonvoorstelling van Odyssee waarmee Bonheur dit drie
seizoenen durende project in 2008 afsluit.
De Ilias in Hotel Ithaka vindt nog plaats op:
13 april
11 mei met Guus Dam, Hok Tan en Paul R.Kooij
8 juni met Sylvia Poorta, Sarah Jonker, Peter Bolhuis en Peter
Sonneveld
NB.
De verhalen die voorgelezen worden tijdens de salon staan op
zichzelf. Wanneer u de eerste twee afleveringen gemist heeft, dan
vormt dat geen enkel beletsel om deze aflevering bij te wonen.
Houdt u komende zondag rekening met extra drukte in de stad
vanwege de jaarlijkse marathon
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Reserveer via
www.bonheur.nl / 010 4046716
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