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ODYSSEE De wraak van de zee
UIT DE PERS:
"Sonneveld maakt zijn reputatie waar:
Odyssee is een spannende, subtiele voorstelling." ++++
De Volkskrant
"Kooij is met zijn aangename stem terug bij de bron."
Trouw
"Imponerende monoloog"
AD/Rotterdams Dagblad
Odyssee, De wraak van de zee is drie weken geleden succesvol in
première gegaan in het theater van Bonheur. Paul R. Kooij vertelt het
verhaal van de vindingrijke Odysseus, die de strijd aangaat met de
machtige Poseidon, god van de zee. Hij wordt in de voorstelling
bijgestaan door Wiek Hijmans of Olaf Tarenskeen op de elektrische
gitaar.
Wilt u de voorstelling graag in het theater van Bonheur zien? Kijk
dan snel op de speellijst voor de laatste beschikbare data! Bij diverse
theaters in de regio Rotterdam en daarbuiten zijn nog voldoende
kaarten te verkrijgen.
Odyssee is nog t/m 18 november in verschillende theaters in het
land te zien.
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Poetry International Kinderfestival
22 oktober 2006
Gedichten gaan soms over moeilijke gevoelens of ingewikkelde
gebeurtenissen. Maar er zijn ook veel gedichten over eenvoudige en
alledaagse dingen, over een stuk zeep bijvoorbeeld of over een
paraplu.
Tijdens het 8e Poetry International Kinderfestival hoor je dichters,
acteurs, zangers en rappers de mooiste gedichten over dingen
voordragen. Na een poëtische ontvangst in het theater van Bonheur
ga je onder begeleiding langs allerlei spannende locaties op de Witte
de Withstraat. De straat is speciaal voor het Kinderfestival
omgetoverd tot poëziestraat. De route brengt je langs
poëzietheatertjes in winkels, hotels, galeries en andere plaatsen. Ook
in de etalages vind je gedichten over 'dingen'.
Het festival is een samenwerkingsproject tussen Poetry International
en Bonheur.
Op zondag 22 oktober zijn er twee voorstellingen (12.00 en 15.00
uur) in het theater van Bonheur.
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NEDERLAND THEATERLAND
Projectsite Boek&Theater
Op de educatieve website www.theaterland.nl is er dit seizoen
speciale aandacht voor theatervoorstellingen, die gebaseerd zijn op
een boek. Onder de titel BOEK&THEATER wordt een aantal
voorstellingen extra uitgelicht. Ook over Odyssee, De wraak van de
zee kun je op deze site van alles te weten komen met o.a. een
routekaart van de reis van Odysseus, foto's van de repetities en
informatie over Homerus.
Nederland Theaterland is een uniek samenwerkingsverband van
de gesubsidieerde theatergezelschappen en de studierichting
Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam.
MEER WETEN? WWW.THEATERLAND.NL
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