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Kirsten Benschop

Die ik ben
in een ‘dik ik tijdperk’ waarin geluk een doel op zich is geworden 

THEATERSOLO
met muziek van Derk Groen 



     Benschop  theatermaker – actrice – tekstschrijver – trainer

Kirsten begon op haar 12e met toneelspelen en creatief 
schrijven. Studeerde marketing in Utrecht. Volgde diverse 
toneelcursussen, waaronder camera-acteren en Griekse 
tragedie. Start in 2000 K’onTour Theater. Schrijft en 
regisseert hiervoor toneelstukken waarin zij ook regel-
matig zelf acteert. Zet in 2008 de stap naar solotheater. 
Maakt bewerkingen van o.a. ‘Twee Vrouwen’ van Harry 
Mulisch en ‘Oeroeg’ van Hella S. Haasse.
De behoefte een spade dieper te graven vertaalt zich 
in 2010 in haar zelfgeschreven theatersolo ‘Wie stenen 
losbreekt’. In 2012 volgt ‘Adempauze’, in 2014 ‘Spiegeltijd’ 
en in 2016 debuteert zij met het gelijknamige boek 
‘Spiegeltijd’. Met haar spiritueel en psychologisch georiën-
teerde voorstellingen heeft Kirsten inmiddels een eigen 
kenmerkende stijl ontwikkeld. ‘Die Ik Ben’ is haar nieuwste 
voorstelling! 
   
Kirsten geeft ook (toneel)trainingen en is freelance tekstschrijver en cultuurprogrammeur.
   

    Groen  muzikant – gitarist – componist

Derk is, zoals dat heet, een laatbloeier. Reed op z’n 28ste 
naar het zuiden van Europa om uiteindelijk in de stad 
Madrid zijn eerste verdiensten te maken als gitarist. 
Kwam daar in contact met de Afrikaanse gemeenschap 
en legde er de basis voor zijn carrière als muzikant. Was 
mede oprichter van de band Anouk en speelde in bands 
als Q65 en Polle Eduard. Deed sessies met verschillende 
artiesten waaronder Ali B. en Margriet Eshuijs. Heeft eigen 
bands gehad waarvoor hij muziek en teksten schreef. 
Deed eerder theaterwerk bij o.a. De Dogtroep. De laatste 
jaren is hij regelmatig te zien en te horen naast dochter 
Maureen Groen, waarmee hij samen een duo vormt.
     
Derk is tevens docent SKV, geeft gitaarles/coaching en begeleidt muzikanten bij studio-
opnames.
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In ‘Die Ik Ben’ duikt Kirsten met de nodige (zelf)spot in het gangenstelsel van ons brein. 
Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom vinden we het 
moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn? Waarom verschuilen we ons graag veilig achter 
de muren van ons ego en doen we ons voor als iemand die we misschien helemaal 
niet zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en 
eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding of een bezoekje aan de 
zoveelste therapeut. ‘Die Ik Ben’ rekent af met dromen over morgen en mijmeren over 
gisteren. Want is het leven niet eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, 
accepteert zoals die is? En is contact niet wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht 
bent?

‘Die Ik Ben’ gaat over het ‘dikke ik tijdperk’ waarin geluk een doel op zich lijkt te zijn 
geworden. Hardop (onder)zoekend, zingend, verhalend en poëtisch, zet Kirsten een 
scherpe, relativerende, gevoelige en bovenal eerlijke voorstelling neer.

‘We willen niet dat ons leven onopgemerkt voorbij gaat. We willen ertoe doen.’

Van idee naar voorstelling
Al geruime tijd speelde bij mij de gedachte een voorstelling te maken over onze door-
geslagen hang naar geluk, onze behoefte aan zelfverwerkelijking, over ons grote ego. We 
raken het contact met onszelf namelijk nogal eens kwijt en ook in het onderlinge contact 
wordt het er niet altijd beter op. ‘Die Ik Ben’ werd geboren! 

Het daaropvolgende schrijf-en repetitieproces was spannend, hilarisch, bij tijden slopend, 
maar altijd motiverend om een mooie voorstelling neer te zetten. Hierin was de spelregie 
van Margreet Blanken (bekend van o.a. Dokter Tinus en Medisch Centrum West) opnieuw 
heel leerzaam en plezierig! 

In ‘Die Ik Ben’ wilde ik graag muziek een prominente rol geven. Begin 2018 ontmoette ik 
gitarist Derk Groen. Al snel bleek een muzikale klik en de basis voor samenwerking was 
gelegd. Samen schreven we de liedjes voor ‘Die Ik Ben’. Hij de composities en ik de teksten. 
Zanglessen volg(de) ik bij Miriam Drost van Rezonanz in Veenendaal.
 
‘Het meest individuele is vaak ook het meest universele.’ Van harte hoop ik dat u en ik 
met deze voorstelling een beetje dichter bij elkaar en onszelf durven komen!
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(kijk voor de meest actuele speellijst en volledige informatie op www.k-ontour.nl) 

2018
Datum Plaats Locatie Aanvang
25-09 Eefde Ontmoetingskerk 19.30 uur
14-10 ‘s Gravenzande Uniekerk 14.30 uur
17-10 Ede Ericakerk 20.00 uur
28-10 Drachten Karmelklooster 15.00 uur
02-11 Udenhout Bibliotheek Midden Brabant 20.15 uur
04-11 Zeist Walkartkerk 10.30 uur
09-11 Scherpenzeel Kulturhus De Breehoek 20.00 uur
10-11 Lelystad Theater Posa 20.15 uur
15-11 Son en Breugel Kerk van de Eenheid 20.00 uur
28-11 Overloon De Pit                                        *besloten* 20.00 uur
06-12 Emmeloord FlevoMeer Bibliotheek 20.00 uur
12-12 Moergestel Huize Nieuwenhof 20.00 uur

2019
Datum Plaats Locatie Aanvang
20-01 Rhenen De Vlam 10.30 uur
28-01 Schagen Scagon Theater 20.15 uur
31-01 Nuth Bibliotheek 19.30 uur
06-02 Maarn Ontmoetingskapel 20.00 uur
10-02 Hardenberg Stephanuskerk 19.00 uur
13-02 Noordwijk De Vinkenhof 20.00 uur
20-02 Scherpenisse (Tholen) Kunstkamer Holland Huis 19.30 uur
03-03 Veenendaal Het Venster 10.00 uur
10-03 Emmen Centrale Bibliotheek 13.15 uur
21-03 Amerongen Rijnkapel 20.00 uur
07-04 Uitgeest Protestantse Kerk 14.30 uur
13-05 Heerenveen Trinitas 20.00 uur
16-06 Lunteren Het Witte Kerkje 10.30 uur

CD ‘Die Ik Ben’ na afloop van de voorstelling te koop!
Schrijf een reactie op Facebook of in het gastenboek op de website.
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