
HOTEL BONBIEN 
Theatervoorstelling naar het aansprekende boek van Enne Koens 

HKU Theater studentenproject i.s.m. Het Filiaal theatermakers 

 

op Brede School Het Zand dinsdag 15 oktober 2019 om 15.00 uur  

in de theaterzaal voor kinderen uit groep 5,6 of 7 
 

Dit is het verhaal over het jaar dat Siri tien was. Het was het aller 

vreemdste jaar dat ze ooit had meegemaakt. Siri woont met haar prettig 

gestoorde familie in Hotel Bonbien, vlak langs de Autoroute du Soleil in 

Frankrijk. Bonbien is een hotel voor mensen op doorreis. Soms blijven die 

mensen een nachtje slapen, maar bijna nooit twee. Siri en haar broer 

vinden ‘t de mooiste plek op aarde en willen er nooit meer weg. Maar 

haar ouders hebben steeds vaker ruzie. Ze is bang dat ze gaan 

scheiden en het hotel moeten verkopen. Alleen een wonder kan hen 

nog redden. Dat wonder komt, alleen heel anders dan Siri had gedacht. 

 

In Hotel Bonbien wordt de wereld van volwassenen bekeken door de 

ogen van een kind; herkenbaar, grappig en scherpzinnig. 

‘Waarom maken grote mensen alles altijd zo ingewikkeld?’ vraagt Siri 

zich af. Het resultaat is een aansprekend verhaal met diepgang, ook in 

de voorstelling is humor belangrijk, zonder aan de ernst voorbij te gaan.  

 
 

‘In Hotel Bonbien worden alledaagse kinderproblemen serieus uitgeplozen. Enne Koens vestigt 

zich definitief als interessante nieuwe stem’ (NRC) 

 

 

HKU Theatre in Education & Mirthe Klieverik 

De HKU bachelor Theatre in Education leidt studenten op tot docent theater. Zes studenten van 

deze richting maken de voorstelling voor basisscholen in Utrecht en omgeving. Hotel Bonbien 

wordt gespeeld tijdens de Kinderboekenweek en sluit aan bij het thema Reis Mee!.  

 

Mirthe Klieverik begeleidt en regisseert de studenten. Mirthe is als actrice verbonden aan Het 

Filiaal theatermakers, ze was o.a. te zien in de bekroonde voorstellingen Falling Dreams, Mevr. 

Ophelia, en Toen mijn vader een struik werd. In seizoen 2019/’20 zal ze te zien zijn in de nieuwe 

Filiaalvoorstelling Het geluid dat niemand hoorde. 

 

 

concept & regie: Mirthe Klieverik  

tekst: gebaseerd op gelijknamige boek van Enne Koens 

spel: studenten 2e jaar Theatre in Education HKU  

duur voorstelling: ca 45-50 minuten (ca 30 minuten voorstelling plus ca 15 minuten interactief)  

max aantal bezoekers: 65  

start: 15.00 uur 

deur open: 14.50 uur 

kosten kaarten: gratis 

kaartreservering: stuur een email naar h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl met daarin: aantal 

kaarten plus naam/leeftijd/school 

 

Brede School Het Zand–Pauwoogvlinder 20–3544 DB Utrecht–h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl 
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