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HET FANTASTISCH BAL
De Vernissage
Komend weekend tijdens het Festival De Wereld van Witte de
With
Stap binnen in de wondere wereld van James Ensor.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Het fantastisch bal in het
Chabot Museum presenteert Bonheur een kleine voorstelling waar in
deze excentrieke Vlaamse kunstenaar tot leven wordt gewekt. Een
theatrale vernissage tegen het decor van zijn etsen en schilderijen.
Ensor heeft vele vrienden toegesproken, tentoonstellingen geopend,
redevoeringen gehouden. De schilder hield van taal. Felgekleurde
taal. In die voor hem kenmerkende groteske stijl zal hij de bezoekers
van het museum bestoken met wat hem een leven lang bijna
obsessief heeft bezig gehouden: Oostende, het licht, de zee, de
duinen, het masker.
vr 8, za 9 & zo 10 september 2006
Met: Titus Boonstra, Christine Ewert, Urmie Plein en Simon Versnel,
regie: Ruurt De Maesschalck
Locatie: Chabot Museum, Museumpark 11, R'dam. De toegang is
gratis.
INFORMATIE EN RESERVEREN

WWW.FESTIVALWWW.NL

HOTEL ITHAKA
Reizen, Heimwee, Gastvrijheid
zaterdag 16 september 2006
Hotel Ithaka staat deze maand in het teken van Reizen, Heimwee en
Gastvrijheid. De gasten die zich over deze thema's gaan buigen zijn
o.a. H.J. de Roy van Zuydewijn en filosofe Carolien van Bergen.
Bonheur gebruikt de bekroonde vertaling van De Roy van Zuydewijn
van de Odyssee voor de toneelbewerking. Carolien van Bergen
publiceerde onlangs een artikel over de filosofie van het reizen in
relatie tot de tocht van Odysseus en behaalde met haar boek "Over
de grens. Filosofie op reis" de shortlist van de Socrateswisselbeker
2006. Ook schuiven fotograaf Peter Paul Klapwijk en journalist
Gerard Keijsers aan. Zij hebben een tweetal kookboeken geschreven,
waarin zeekoks en immigranten zichzelf en hun gerechten
presenteren. En voor iedereen die niet kan wachten tot de première
van Odyssee, De wraak van de zee is er alvast een kleine preview
te zien. De middag wordt gepresenteerd door Lex Bohlmeijer.
RESERVEREN AANBEVOLEN!
Hotel Ithaka: Onderweg zijn, avonturen beleven, thuiskomen.
Geïnspireerd door de Odyssee gaat Bonheur op zoek naar
hedendaagse reisverhalen. In een reeks theatersalons, die onder de

hedendaagse reisverhalen. In een reeks theatersalons, die onder de
titel Hotel Ithaka verspreid over het seizoen zullen plaatsvinden,
krijgt het publiek o.a. work-in-progress te zien, maar ook theatrale
en muzikale presentaties rond een van de grote thema's uit Odyssee.
Zaterdag 16 september 2006 van 16.00 - 17.30 uur in het theater
van Bonheur en de toegang is gratis.
MEER WETEN EN RESERVEREN?

WWW.BONHEUR.NL

ODYSSEE, De wraak van de zee
19 september t/m 18 november 2006
Bonheur brengt van 19 september t/m 18 november 2006 het eerste
deel van haar Odyssee-drieluik verteld door Paul R. Kooij. Het grote
epos van Homerus heeft regisseur en artistiek leider Peter Sonneveld
geïnspireerd tot het bewerken van het complete boek, verdeeld over
meerdere voorstellingen die in de komende seizoenen bij Bonheur
gemaakt gaan worden. In de voorstelling dit najaar is de aandacht
gericht op de avonturen van Odysseus op zee.
Odyssee is het verhaal van een echte survivor. Het is het verslag
vande eindeloze thuisreis van Odysseus, vol omzwervingen,
avonturen en tegenslagen. Maar de vorst is een geslepen vos, die
altijd zijn antwoord klaar heeft en op wonderbaarlijke wijze ontsnapt
aan de gevaarlijkste situaties. Wat hem drijft, wat hem overeind
houdt is het heftige verlangen naar huis.
Paul R. Kooij zal het verhaal van Odysseus en zijn mannen vertellen
op de klanken van de elektrisch gitaar in een compositie van Wiek
Hijmans.
Na zijn succesvolle voorstellingen Dido en Aeneas Verteld en
Gilgamesj, Hij die alles gezien heeft komt Peter Sonneveld nu
opnieuw met een bewerking van een klassiek epos.
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL
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