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DE SPREKENDE STAD
15 juni t/m 1 juli 2007
Wie Rotterdam op een heel andere manier wil leren kennen, kan deze maand samen met Bonheur op de
fiets stappen.
Op uitnodiging van Rotterdam 2007 City of Architecture maakt Bonheur De sprekende stad, een
theatrale fietstocht langs vier bijzondere plekken in de stad. Het belooft een verrassende tocht te worden
langs schuilplaatsen van geheimen en paleizen vol herinneringen.
Regisseur Ruurt De Maesschalck in de Havenloods: "Met dramaturg Lex Bohlmeijer zijn we op zoek gegaan
naar Rotterdammers die verbonden zijn met plekken in de stad, er een verhaal over hebben. Die mensen
hebben we geïnterviewd en daar een tekst naar geschreven. Dat is zo interessant. Sommige verhalen
hebben zo te maken met de locaties, kloppen echt met de plek."
Vier gebouwen worden aangedaan op de fietstocht. Verlaten tussenstations of juist gebouwen vol
bedrijvigheid. Zoals het Groot Handelsgebouw, een icoon van de stad, van buiten een logge kolos, maar
aan de binnenkant toont het een opmerkelijk menselijk gezicht. In De sprekende stad laat Bonheur de
voor- en achterkant zien van een stad die continu in beweging is.
"Welcome to the Coca Cola side of life .. welkom .. dit is een beetje de achterkant van die stad .. de kont
van Rotterdam ... maar die is ook mooi.. ja ik hou van Rotterdam .. het is net een modern schilderij .. als
je het vergelijkt met Oetrecht .. dat is ook een gezellige stad.. maar je hebt alleen maar een centroem
daarna niks meer .. maar hier .. al de patronen van die gebouwen .. van glas, of schaaf, eh schuif .. valt
heeeel erg mee Rotterdam .. "
Wilt u meer te weten komen over De sprekende stad? Luister dan op woensdag 13 juni vanaf 18 uur
naar Desmet Live op radio 5 (747 AM). Lex Bohlmeijer is daar te gast om te vertellen over deze unieke
fietstocht.
regie Ruurt De Maesschalck teksten Lex Bohlmeijer idee Peter Sonneveld spel Sinan Cihangir, Marieke
van Leeuwen, Nard Verdonschot, Simon Versnel zang/spel Jorien Zeevaart
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38e POETRY INTERNATIONAL
16 t/m 22 juni in Rotterdamse Schouwburg
Het 38e Poetry International Festival staat deze editie in het teken van waanzin en melancholie. Ook
dit jaar zijn tijdens het festival de pauzes vol poëzie: Acteurs van de Arnhemse Toneelschool brengen dan
bijzonder poëzietheater. Het is voor het tiende achtereenvolgende jaar dat Peter Sonneveld dit theater
samenstelt. Onder de aan Jan Arends ontleende titel 'Daar komen die mannen met witte jassen hoera'
krijgen toeschouwers gedichten ingefluisterd over waanzin en melancholie van Anne Sexton, J.C. Bloem,
Hans Lodeizen, Jan Arends, Daniil Charms, Rogi Wieg en anderen.
acteurs Anne Harbers, Bram v.d. Heijden, Roelant Koper, Terri van Splunder, Marij Verhaevert en Ybert
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JONGEREN GEZOCHT!
Voor theaterproject rond MEDEA
Bonheur zoekt voor een nieuw jongerenproject Rotterdamse jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Tijdens dit
theaterproject werken de jongeren aan een eigen versie van Medea, de voorstelling die Bonheur in
december 2007 speelt. De audities voor dit project zijn op maandagavond 18 juni bij Bonheur.
Vind je het leuk om met teksten te werken? Heb je discipline genoeg om in een professioneel
theatergezelschap mee te draaien? Ben je van september t/m december 2007 op maandagavonden
beschikbaar?
Meld je dan voor de auditie aan!
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