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SPECIALE HERNEMING
STRUISVOGELS OP DE COOLSINGEL
MAANDAG 14 MEI 2007
Op 14 mei 2007 wordt het bombardement op Rotterdam op vele
manieren herdacht, o.a. met een visualisering van de brandgrens.
Bonheur herneemt op deze dag eenmalig de monologen uit de
succesvolle voorstelling Struisvogels op de Coolsingel op drie
locaties langs deze brandgrens. Deze grens markeert het gebied dat
als gevolg van het bombardement en de daaropvolgende branden
verwoest werd.
In Struisvogels op de Coolsingel worden zeven Rotterdamse
personages tot leven gewekt die het bombardement hebben
meegemaakt. Anna Enquist, Antoine Uitdehaag en Anne Vegter
schreven de monologen, geïnspireerd op werkelijke verhalen
en gebeurtenissen. De tekst van Struisvogels op de Coolsingel won
in 2005 de prestigieuze Taalunie Toneelschrijfprijs voor de beste
Nederlandse theatertekst.
Vanaf 18.30 uur kunt u de drie locaties bezoeken en zes indringende
monologen meemaken over die ene noodlottige dag, die de stad
Rotterdam en de levens van de mensen die er woonden voor altijd
veranderde. De zevende monoloog is te zien in de Laurenskerk, waar
vanaf 20.30 uur een forumdiscussie is over 14 mei.
regie Peter Sonneveld tekst Anna Enquist, Antoine Uitdehaag, Anne
Vegter spel Titus Boonstra, Martine Crefcoeur, Ruurt De
Maesschalck, Sarah Jonker, Paul Röttger, Nard Verdonschot en
Jessica Zeylmaker
Aanvangstijden: 18.30, 19.30 en 20.30 uur
Duur: ca. 40 minuten per locatie
Locaties:
Piet Zwart Instituut, Mauritsstraat 36
Kantoorpand aan de Van Oldenbarneveltstraat 116
De Waalse Kerk, Schiedamse Vest 190
Reserveren is niet mogelijk, u kunt eenvoudigweg naar een van de
drie locaties komen.
MEER WETEN?
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DE SPREKENDE STAD
Speciaal voor Rotterdam 2007 City of Architecture

In De sprekende stad vertellen onbekende Rotterdammers, arrivés
en buitenstaanders, over hun leven tegen het decor van de stad.
Een verrassende tocht langs schuilplaatsen van geheimen en
paleizen van herinneringen.
Bonheur organiseert speciaal voor Rotterdam 2007 City of
Architecture een theatrale fietstocht waarbij een bezoek wordt
gebracht aan een viertal bijzondere gebouwen in Rotterdam.
De sprekende stad speelt van vr 15 juni t/m zo 1 juli 2007 op
vrijdag, zaterdag en zondag.
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL

Klik hier om u af te melden van de Bonheur
Berichten.

Deze e-mailing is verzorgd met mailinglijst.nl

