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ODYSSEE, DE LAATSTE BEPROEVING
Vanavond in première en nog t/m 13 oktober bij Bonheur te
zien
Nadat er de afgelopen weken druk is gerepeteerd, gaat vanavond
Odyssee, De laatste beproeving in première in het theater van
Bonheur. Paul Kooij wordt in zijn vertelling dit keer bijgestaan door
trombonist Joost Buis en altvioliste Örzse Adam. Zij spelen
speciaal voor de voorstelling door Wiek Hijmans gecomponeerde
muziek.
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Hoe zat het ook alweer?
Odyssee, De laatste beproeving gaat verder waar het eerste deel uit
het Odyssee-drieluik van Bonheur ophield, namelijk op het moment
dat Odysseus voet aan land zet op Ithaka. Hier staat hem nog een
gevaarlijk gevecht te wachten, voordat hij zijn Penelope weer in de
armen kan sluiten. Een legertje jonge mannen heeft bezit genomen
van zijn paleis en azen op zijn vrouw en haard. Deze laatste
beproeving vraagt dan ook weer het uiterste van zijn moed en
listigheid.
Regisseur Peter Sonneveld vandaag in het AD/Rotterdams
Dagblad:
'In eerste instantie lijkt zo'n verhaal misschien ver af te staan van
onze belevingswereld. Maar dat valt mee. De helden van Homerus
zijn nog steeds uiterst herkenbaar.'
N.B. Overigens is het niet noodzakelijk dat u het eerste deel gezien
heeft, u krijgt een korte samenvatting aan het begin.
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Deel 1: Odyssee, De wraak van de zee
Vorig seizoen is Odyssee, De wraak van de zee, het eerste deel van
het Odyssee-drieluik, zeer succesvol ontvangen door publiek en pers.
"Regisseur Peter Sonneveld maakt zijn reputatie waar: Odyssee, De
wraak van de zee is een spannende, subtiele voorstelling geworden.
(.) Bij Paul R. Kooij is de voorstelling in zeer goede handen." De
Volkskrant
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Voorstellingen bij Bonheur en tournee
Odyssee, De laatste beproeving is nog t/m za 13 oktober in het
theater van Bonheur te zien. Hierna gaat de voorstelling op tournee
langs diverse theaters in Nederland en zal niet meer bij Bonheur te
zien zijn. Wel zijn er nog op wo 28 en do 29 november voorstellingen
in de Rotterdamse Schouwburg.
'Onder het luisteren stroomden haar tranen en smolt haar gezicht
weg.' Homerus
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9e POETRY INTERNATIONAL KINDERFESTIVAL:
Dichter aan tafel
17 t/m 21 oktober 2007
Soms gaan gedichten over moeilijke gevoelens of ingewikkelde
gebeurtenissen. Maar er zijn ook veel gedichten die over eenvoudige
en alledaagse dingen gaan, over eten bijvoorbeeld.
De mooiste gedichten over eten en drinken worden voordragen op
het 9e Poetry International Kinderfestival, er wordt gedanst,
gekookt en gezongen. Dichter aan tafel begint in het theater van
Bonheur met dichters, acteurs, zangers, rappers en een kok. Daarna
ga je naar buiten, naar de Witte de Withstraat, voor een wandeling
langs allerlei spannende plekken die speciaal voor dit festival zijn
omgetoverd tot kleine theaters.
Dichter aan tafel is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12

Dichter aan tafel is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12
jaar.
Met: Driek van Wissen, Joke van Leeuwen, Ester Naomi Perquin,
Wim T. Schippers en vele anderen.
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