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VERDIEPINGSCURSUS MEDEA
Op vrijdag 30 november a.s. gaat Medea in première in het theater
van Bonheur. Voor wie zich meer wil verdiepen in deze voorstelling
biedt Bonheur in samenwerking met de Volksuniversiteit Rotterdam
een interessante cursus aan. U krijgt gedurende vier
donderdagavonden een inleiding in het theater van de Griekse
oudheid, Medea, het werk van regisseur Peter Sonneveld en Bonheur.
Daarnaast bezoekt u de voorstelling. Op de laatste donderdagavond
is er een nagesprek met regisseur Peter Sonneveld. Cursusavonden:
do 15, do 22, do 29 november (bezoek Medea) en do 13 december.
Prijs: € 69,- (incl. voorstelling)
INSCHRIJVEN TOT VRIJDAGMIDDAG
9 NOVEMBER 2007 VIA TEL. 010 4761200
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LAATSTE VOORSTELLINGEN ODYSSEE, DE LAATSTE
BEPROEVING
Odyssee, De laatste beproeving is nog tot 12 december a.s. te zien
in de Nederlandse theaters.
Deze voorstelling is het vervolg op Odyssee, De wraak van de zee.
Net als in het eerste deel verhaalt Paul R. Kooij in de regie van Peter
Sonneveld van de avonturen van de klassieke held Odysseus. Tien
jaar lang heeft de legendarische vorst Odysseus wanhopig zijn doel
nagestreefd: thuiskomen in Ithaka en zijn geliefde vrouw Penelope in
de armen sluiten. In het tweede deel van Odyssee komt hij akelig
dichtbij, maar juist op dat moment wacht hem de zwaarste strijd.
Overigens is het niet noodzakelijk dat u het eerste deel gezien heeft,
u krijgt een korte samenvatting aan het begin.
vr 9 nov - Breda, Chassé Theater
ma 12 nov - Leiden, Leidse Schouwburg
za 17 nov - Dordrecht, Kunstmin
ma 19 nov - Groningen, Kruithuis (uitverkocht)
wo 28 nov - Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg
wo 29 nov - Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg
do 6 nov - Utrecht, Stadsschouwburg
vr 7 nov - Utrecht, Stadsschouwburg (uitverkocht)
wo 12 nov - Arnhem, Schouwburg
"Uitmuntende monoloog"
"Een betere verteller dan Paul R. Kooij kan men zich voor dit epos
niet wensen."
**** De Volkskrant
"Uitdagende ontmoeting met antieke held "
**** AD/Rotterdams Dagblad
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DE ILIAS IN HOTEL ITHAKA
In januari 2008 start Bonheur weer met de Hotel Ithaka
theatersalons. Tot en met september 2008 lezen op elke tweede
zondag van de maand drie verschillende acteurs een verhaal voor uit
De Ilias van Homerus in de bewerking van Alessandro Baricco (zie
foto). Deze Italiaanse schrijver herschreef de Ilias tot een modern
verhaal.
Baricco heeft in zijn bewerking de rol van de goden geschrapt, zodat
een verhaal over mensen, helden en anti-helden is ontstaan. De
verhalen gaan over hun moed en hun sluwheid, hun wraakzucht en
hun mededogen op een slagveld dat overal in de wereld zou kunnen
zijn. In totaal werken eenentwintig acteurs mee aan dit bijzondere
project.
Bezoek aan de afzonderlijke middagen, maar ook een abonnement
op alle salons behoort tot de mogelijkheden. Reserveren is mogelijk
vanaf 1 december 2007 via www.bonheur.nl of telefonisch via 0104046716.
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