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DE 'T' VAN TRANSFORMATIE IN KAPITAAL
De pers over Onder Melkwoud:
'hogeschool acteren, met de 't' van transformatie in kapitaal'
'Ruurt De Maesschalck is prachtig als verteller'
- Sander Hiskemuller in Trouw
'Laura Mentink... vertolkt met prachtige zangstem het weemoedige verlangen van
Polly Garter naar de verdronken vaders van haar kinderen.'
'Ruurt De Maesschalck loopt daar als verteller tussendoor, alsof hij met ieder
woord van Thomas het uitspansel verder uitrekt.'
- Annette Embrechts in De Volkskrant
'Dat Bonheur het desondanks aandurft een uitbundige enscenering neer te zetten
is opmerkelijk. Maar deze enscenering is dan ook even fraai als doordacht.'
'Dit dynamisch toneelbeeld van Jasper Niens is wederom uiterst inventief en vult
meesterlijk aan in plaats van te hinderen. Evenzo de kostuums van Sergio Cruz
Ramirez: dynamisch en veelvormig.'
- Hans van Dam op hansvandam.com

Een greep uit de publieksreacties:
'Ik ging met groot voorbehoud naar de voorstelling van Bonheur, met de angst dat
deze voorstelling te erg zou botsen met mijn beeld. Maar mooi niks. Een prachtige
voorstelling met gevoel voor finesse. Bravo.'
'Ik heb me van binnen kapot gelachen, maar was zo geconcentreerd dat ik het
eigenlijk niet hardop gedaan heb.'
'Het golft nog na... en dat kan nog wel even duren...'
'Later wil je zeggen: ik heb deze voorstelling gezien!'
meer reacties, blogs van de acteurs, scènefoto's en een trailer vindt u op
www.bonheur.nl
Onder Melkwoud is nog t/m 28 februari te zien.
Reserveren kan op www.bonheur.nl of 010 4046716

BINNENKORT BIJ BONHEUR
Van 13 t/m 29 april speelt Bonheur De Meid van Herman Heijermans.
Op 14 maart, 11 april en 16 mei om 12.00u gaan we in Hotel Bonheur/Club
hoorspelen maken met kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar over de avonturen van Rémi

in Alleen op de wereld.
Op 14 maart, 11 april en 16 mei om 15.30u bent u welkom in Hotel
Bonheur/Salon, die net als de Lounges in het najaar in het teken zullen staan van
de Decamerone van Boccaccio.
Meer informatie over het bovenstaande verschijnt op www.bonheur.nl en in het
volgende Bonheur Bericht.

