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EEN ANDER LAND
6 maart t/m 7 april 2007
De nieuwe voorstelling van Bonheur komt eraan. Zaterdag 10 maart
is de première van EEN ANDER LAND naar de gelijknamige roman
van James Baldwin. Bonheur heeft acteur en theatermaker Ruurt De
Maesschalck gevraagd om dit indringende verhaal te regisseren.
EEN ANDER LAND is het zinderende verhaal van een lost generation
wanhopig op zoek naar de ware liefde. Een zwarte jazz-muzikant
mishandelt een blanke vrouw en pleegt zelfmoord. Zijn daad stelt
het leven van zijn vrienden op scherp. Hoe is het mogelijk dat zij
hem niet hebben kunnen redden?
EEN ANDER LAND is messcherp en van alle tijden: de zenuwen van
de liefde worden erin blootgelegd.
spel Ian Bok, Titus Boonstra, Wouter van Oord, Terri van Splunder,
Jolanda Spoel, Hok Tan en Çigdem Teke regie Ruurt De Maesschalck
bewerking Peter Sonneveld
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL

HOTEL ITHAKA #3
Theatersalon Een Ander Land
zondag 25 februari 2007
Alvast benieuwd naar EEN ANDER LAND? Kom dan aanstaande
zondag naar HOTEL ITHAKA. Deze aflevering van de
theatersalonserie staat namelijk helemaal in het teken van de
voorstelling.
Jazz en New York worden vaak in één adem genoemd. Zo ook in EEN
ANDER LAND. Bonheur heeft Eric Vloeimans, een van Neerlands
beste jazzmusici, uitgenodigd om te vertellen over de kunst van het
improviseren en natuurlijk ook te spelen.
U krijgt een voorproefje te zien uit EEN ANDER LAND, regisseur
Ruurt De Maesschalck schuift aan, kunstenaar Juan Heinsohn
Huala vertelt over zijn ode aan multicultureel Rotterdam, prof. dr.
Anton Zijderveld blikt terug op zijn ontmoeting met James Baldwin
en nog veel meer.
Zondag 25 februari, aanvang 16.00 uur bij Bonheur.
De entree is gratis.
MEER WETEN?
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ETEN UIT EEN ANDER LAND
Voorafgaand aan de voorstellingen op vrijdag
Op vier vrijdagen tijdens de speelperiode van EEN ANDER LAND kunt
u voorafgaand aan de voorstelling aanschuiven in het decor voor een
lekkere maaltijd American Style. Bonheurs kookprinses Ellen
Wijnstok maakt speciaal voor EEN ANDER LAND een eenvoudig en
smakelijk menu geïnspireerd op de Amerikaanse keuken.
Happy meals bij Bonheur op vrijdag 16, 23 en 30 maart en 6 april
voorafgaand aan EEN ANDER LAND.
Reserveren is noodzakelijk.
MEER WETEN?
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