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LAATSTE VOORSTELLINGEN MEDEA
De voorstelling Medea gaat haar laatste speelweek in. Deze intieme
en uiterst actuele voorstelling over fatale jaloezie en wraak is alleen
nog op 19, 20, 21, 22 en 23 december te zien in het theater van
Bonheur.
Enkele citaten uit de recensies in de dagbladen:
Aangrijpend beeld van een kindermoordenares
Algemeen Dagblad
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...
Volkskrant
..Antoinette Jelgersma speelt haar rol voortreffelijk.
Trouw
Reserveer nu uw kaarten!
010 4046716 of www.bonheur.nl
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DE ILIAS IN HOTEL ITHAKA
Op zondag 13 januari 2008 start Bonheur weer met de Hotel
Ithaka theatersalons.
Van januari tot en met juni 2008 lezen op elke tweede zondag van
de maand drie verschillende acteurs een verhaal voor uit De Ilias van
Homerus in de bewerking van Alessandro Baricco. Een zevende en
laatste aflevering vindt plaats op 24 augustus 2008.
Hotel Ithaka begint om 15.30 uur en wordt gehouden in het theater
van Bonheur aan de Eendrachtsstraat. De prijs voor een bezoek aan
de afzonderlijke middagen bedraagt € 7,50 euro. Daarnaast is het
mogelijk om voor € 42,50 euro een abonnement op alle zeven salons
te nemen.
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28 maart t/m 27 april 2008
Aan het einde van het jaar alvast een vooruitblik op de
voorjaarsvoorstelling van Bonheur: Karakter, naar de roman van
Ferdinand Bordewijk. Zeventig jaar na het verschijnen van dit boek
brengt Bonheur het voor het eerst op de planken!
Karakter is het verhaal van de kantoorbediende Katadreuffe die zich
moeizaam opwerkt tot advocaat. Hij stuit daarbij op de voortdurende
tegenwerking van zijn vader, de deurwaarder Dreverhaven. Dit
prachtig geschreven, hard en hartstochtelijk drama speelt zich af
tegen het decor van armoede in het vooroorlogse Rotterdam.
Centraal staat de complexe en grimmige verhouding tussen vader en
zoon.
Bewerking en regie Peter Sonneveld Spel Peter Bolhuis, Marike
van Weelden, Thomas Oerlemans, Noël S. Keulen en Laura Mentink
Vormgeving Japer Niens Lichtontwerp Paul van Laak
De medewerkers van Bonheur wensen u fijne kerstdagen en
een gelukkig 2008
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