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HOTEL ITHAKA
theatersalon i.s.m. Onafhankelijk Toneel
za 13 januari 2007 in het O.T. theater
Tijdens de salon op deze zaterdagmiddag staan de twee echtelieden
uit de Odyssee centraal: Odysseus en zijn Penelope. Waar Bonheur
dit seizoen de avonturen van Odysseus belichtte in Odyssee, De
wraak van de zee, richt O.T. zich in januari met de voorstelling
Penelope op zijn vrouw en haar twaalf maagden die thuis wachten.
De regisseurs van beide voorstellingen, Peter Sonneveld (Bonheur),
Els van der Jagt en Ton Lutgerink (O.T.), vertellen over hun fascinatie
voor dit beroemde echtpaar. Ook zijn Odysseevertaler H.J. De Roy
van Zuydewijn en de schrijver van Penelope, Simon van der Geest,
te gast. En natuurlijk zijn er fragmenten te zien uit beide
voorstellingen.
Hotel Ithaka i.s.m. Onafhankelijk Toneel
za 13 januari van 15 - 17 uur in het O.T. Theater
reserveren via kassa O.T.: 010 4769029
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EEN ANDER LAND
6 maart t/m 7 april 2007
Alvast een vooruitblik op de nieuwe voorstelling van Bonheur dit
voorjaar: Een ander land naar de gelijknamige roman van James
Baldwin.
Een ander land is het zinderende verhaal van een lost generation
wanhopig op zoek naar de ware liefde in het New York van de jaren
'50. Het is een schrijnend portret van een groep jonge zwarte en
blanke kunstenaars die op drift zijn geraakt in een explosieve wereld
vol opwinding, dreiging en vervreemding.
Bonheur haalt voor Een ander land een jonge, talentvolle cast in
huis met verschillende culturele achtergronden.
met Ian Bok, Titus Boonstra, Wouter van Oord, Terri van Splunder,
Jolanda Spoel, Hok Tan, Çigdem Teke regie Ruurt De Maesschalck
bewerking Peter Sonneveld
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HET FEUILLETON
BLOEMENMAGAZIJN KLEIN KEUKENHOF WENST U ZEER

BLOEMENMAGAZIJN KLEIN KEUKENHOF WENST U ZEER
WARME FEESTDAGEN EN EEN BLOEMRIJK 2007!
Het Feuilleton is weer ten einde. Wilt u weten hoe het is afgelopen
met de familie Van Loon en hun bloemenwinkel, lees dan de
dagboeken van de familieleden op het weblog. Heeft Koos zijn liefde
voor Hildegunn verborgen weten te houden? Gaan Harm en Khadija
trouwen? En haalt oma de kerst nog wel?
"Het Feuilleton: Een schitterende bloem in een breed geschakeerd
boeket." AD/Rotterdams Dagblad
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