Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

brenda@bonheur.nl
Onder Melkwoud verlengd, hoorspelen maken, Decamerone
7 mei 2014 22:23
brenda@dorgroot.com

BONHEUR BERICHT / MAART 2010 / #42
ONDER MELKWOUD VERLENGD
extra voorstellingen van 31 maart t/m 11 april

We hebben besloten Onder Melkwoud te verlengen met 10 extra voorstellingen!
Als het u nog niet gelukt is de voorstelling te bezoeken krijgt u dus alsnog de
gelegenheid. Heeft u Onder Melkwoud al gezien en vindt u het een aanrader voor
uw familie en vrienden, dan kunnen zij bij vermelding van uw naam gebruik maken
van de speciale vriendenkorting en betalen zij slechts €12 per persoon.
Trouw over Onder Melkwoud:
'hogeschool acteren'
'Ruurt De Maesschalck is prachtig als verteller'
Een publieksreactie:
'Later wil je zeggen: ik heb deze voorstelling gezien!'
Blogs / Trailer / Foto's / Pers / Publieksreacties
reserveer via www.bonheur.nl of 010 4046716
HOORSPELEN MAKEN BIJ HOTEL BONHEUR/CLUB
Alleen op de wereld
A.s. zondag 14 maart gaan we hoorspelen maken met kinderen van 6-12 jaar over
de avonturen van Rémi uit Alleen op de wereld.
In kleine groepjes gaan de kinderen met onze acteurs geluiden zoeken bij het
verhaal. Ook zullen ze de teksten oefenen. Daarna doet ieder groepje zijn scène
voor de microfoon en nemen we het op om een echt hoorspel te maken.
Op zondag 18 april en zondag 16 mei volgen nog 2 afleveringen maar ook naar
één van de drie komen is mogelijk.
Prijs per kind: € 7,50. Volwassenen mogen gratis mee.
zondag 14 maart / zondag 18 april / zondag 16 mei / 12.00-13.15 uur
reserveren via www.bonheur.nl of 010 4046716

DECAMERONE IN HOTEL BONHEUR/SALON
nog drie middagen verhalen van verleiding
We zetten de succesvolle Lounge avonden uit het najaar voort met drie
zinneprikkelende Salon middagen. Peter Sonneveld en acteurs Ruurt De
Maesschalck, Michiel Bijmans en Joost Dekker lezen verhalen uit de Decamerone
van Giovanni Boccaccio. 15e eeuwse verhalen over verleiding, lust, bedrog en de
zinnelijkheid van het lichaam.
'De meisjes van de vijfde verdieping' met actrice Laura Mentink (uit Onder

'De meisjes van de vijfde verdieping' met actrice Laura Mentink (uit Onder
Melkwoud) zullen ons muzikaal verleiden.
Over Laura's zangtalent schreef Annette Embrechts in de Volkskrant:
'Laura Mentink vertolkt met prachtige zangstem het weemoedige verlangen van
Polly Garter naar de verdronken vaders van haar kinderen.'
zondag 14 maart / zondag 18 april / zondag 16 mei / 15.30 uur
toegang € 7,50
reserveren via www.bonheur.nl of 010 4046716

