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1.  OPERA CARAMBA! 

 

Opera Caramba! is een reizend operagezelschap. Wij brengen opera 

kant-en-klaar op kinderformaat en zijn op alles voorzien. Decor, belichting, 

kostuums, piano: wij brengen alles mee; of we nu in een schouwburg 

spelen, of in een turnzaal. Het enige wat wij nodig hebben, is enkele 

stopcontacten en een zaal vol luisterende oortjes! 

Wij zijn niet zomaar een kindertheatergezelschap, neen. Ons team is 

kieskeurig samengesteld uit professionele zangers, muzikanten en 

theatermensen. Wij spenderen het grootste deel van onze tijd in donkere 

theaters voor een volwassen publiek, maar willen graag onze passie voor 

muziektheater naar buiten brengen en voorschotelen aan de allerjongsten. 

Wees dus niet bang van de stoffige en ouderwetse reputatie die opera 

soms heeft: we steken de hele productie in een tijdloos jasje! 

We zingen live en worden daarbij begeleid door onze pianiste. De fysieke 

ervaring van een operazangeres te horen zingen op een paar meter 

afstand, blijft de kinderen een leven 

lang bij… Bovendien laten we hen 

ook actief deelnemen aan de show. 

Wij bezorgen hen een onvergete-

lijke ervaring! 
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2.  HANS, GRIETJE & ENGELBERT HUMPERDINCK  

 

Engelbert Humperdinck? De schlagerzanger?? Een 

operacomponist??? Neen hoor! De Britse charmezanger 

Arnold Dorsey nam, op aanraden van zijn manager, de 

naam van de 19e-eeuwse componist aan, en werd in 1967 

op slag wereldberoemd met “Please release me”. De 

keerzijde van de medaille is dat de familie van de 

componist hem meteen een proces aandeed… 

Maar laat het ons nu hebben over ónze Engelbert, de 

Engelbert die de prachtige kinderopera “Hänsel und 

Gretel” componeerde. Hij werd in Duitsland geboren in 

1854 en ging als componist in de leer bij Richard Wagner. 

Op vraag van zijn zus Adelheid schreef hij de muziek voor 

liedjes die ze vanwege Kerst voor haar kinderen had 

geschreven. Ze baseerde zich daarbij op het sprookje van Hans en Grietje 

van de gebroeders Grimm. Het oorspronkelijke familietoneeltje van de 

Humperdincks groeide na verschillende aanpassingen uit tot een 

volwaardige opera. Het is tevens de enige klassieke opera die beschouwd 

wordt als kinderopera (hoewel er in de 21ste eeuw verscheidene versies 

opgevoerd zijn die enkel voor volwassenen bestemd waren!). De eerste 

uitvoering werd in 1893 in Weimar gedirigeerd door Richard Strauss. 

Wij maakten voor deze gelegenheid een Nederlandse vertaling, 

vereenvoudigden het  verhaal en de partituur (wat 7 zangers en een 

symfonisch orkest doen, kunnen wij met 3 zangers en 1 piano!) en hopen 

zo om opera dichtbij, rondom en tussen de kinderen te brengen. 
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3.  ONS TEAM 

 

TINEKE VAN INGELGEM 

Artistieke & zakelijke leiding & Hans 

Tineke is sopraan en bouwt haar operacarrière uit in 

België, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Zingend 

zorgt ze voor haar twee schoolgaande kindjes en wil ze 

de jeugd graag haar passie voor zang en klassieke 

muziek overbrengen. Haar lievelingskleur is appel-

blauwzeegroen en ze eet graag een carré confituurke. 

Ze trekt voor deze gelegenheid de broek aan van Hans.  

 

 

JENS PLATTEAU 

Regisseur & Roger de Patissier 

Jens is theaterregisseur en -docent en staat ook zelf op de planken als 

acteur. Hij tovert een opera van meer dan 100 jaar oud om in een keicoole 

kinderproductie voor de oortjes en oogjes van de 21ste 

eeuw. Voor de kleuters neemt hij ook de rol van onze 

mannelijke heks, Roger de Patissier, op zich… als dat 

maar goed komt! Hij ziet alle kleuren even graag en 

hoewel hij best vegetariër zou willen zijn, is zijn 

lievelingsgerecht toch rode kool met pensen (graag één 

witte en één zwarte). 
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LISA DE RIJCKE 

Grietje 

Lisa is sopraan en zingt voornamelijk operette en oude 

muziek. Naast uitvoerende zangeres is ze ook 

zanglerares en ziet ze het doorgeven van haar liefde 

voor muziek als hoofddoel in het lesgeven. De rol van 

Grietje, die Hans en alle kinderen in het publiek aan het 

dansen krijgt, is haar op het lijf geschreven. Haar 

lievelingseten is spaghetti, door haar vader gemaakt 

met veel liefde en nog meer geraspte kaas. Haar lievelingskleur is rood, tja, 

de kleur van spaghettisaus.  

 

 

 

JOËLLE CHARLIER 

Lolita Lekkerbek 

Mezzosopraan Joëlle zingt in operahuizen in België, 

Frankrijk, Duitsland en Polen. Ze vertolkt steevast de 

rollen van heksen, boze koninginnen, gekke feeën en 

belachelijke dames. Haar versie van heks Lolita in “Hans 

& Grietje” is even charmerend als angstaanjagend. Haar 

lievelingskleur is blauw en ze moét elke dag een stukje chocolade eten.  
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SYLVIE DECRAMER 

Pianiste 

Sylvie tovert met tien vingers een heel 

symfonisch orkest uit haar piano. Ze is 

gespecialiseerd in zangbegeleiding. Ze komt uit 

België, maar werkt vaak in Duitsland. Zo 

begeleidt ze o.a. de zangstudenten aan de 

“Robert Schumann Hochschule” in Düsseldorf. Ze is verzot op een portie 

frietjes met mayonaise en heeft schoenmaat 40.  

 

HENDRIK VANDEPUT  

Pianist 

Hendrik heeft de grootste handen van de wereld. Hij 

had keeper kunnen worden bij Real Madrid, maar sloeg 

hun miljoenenaanbod af om pianist te worden bij 

Opera Caramba! Naast het begeleiden van opera- en popzangers, geeft hij 

in de Hagelandse academie ook pianoles aan kinderen met lange vingers 

en grote mensen met korte vingers. Zijn lievelingskleur is zwart-wit (de 

toetsen van de piano) en hij houdt van pittige pasta met pili-pili en 

pijnboompitjes.  
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4. HET VERHAAL 

 

VOOR DE KLEUTERS 

 

De  ouverture brengt ons meteen in de sfeer. We ontmoeten stoere 

Hans en spring-in-’t veld Grietje. Ze hebben strenge ouders, maar zijn 

zoals alle kinderen onschuldige, guitige speelvogels. Ze dansen de hele 

middag [ Broedertje, kom dans met mij] maar maken daarbij per 

ongeluk de lievelingsjurk van hun moeder kapot. Oh neen, wat zal ze 

kwaad zijn! Op zoek naar een oplossing om hun mama te sussen en 

(vooral) een straf te ontlopen, besluiten ze haar lievelingseten te gaan halen: ze gaan verse 

bessen plukken in het bos [ Ralalala, honger is de beste saus]. Maar de bessen zijn zo 

verleidelijk sappig en lekker zoet, dat ze zich niet kunnen inhouden en ze allemaal naar binnen 

spelen. Moe maar voldaan beseffen ze dat het te donker is geworden om terug naar huis te 

keren, en ze besluiten in het bos te overnachten. Voor alle zekerheid vragen ze hulp aan de 

kinderen in het publiek om heksen op afstand te houden [ Met de 

voeten stap stap stap]. Voor ze in slaap vallen, zingen ze hun bekende 

avondgebed. 

De volgende ochtend worden ze wakker met een knorrende maag en 

ontdekken ze in de verte een peperkoeken huisje [ O heerlijk huisje]. 

Ze beginnen hun buikje vol te eten en laten zich in eerste instantie niet 

afschrikken door de mysterieuze djingle Knibbel knabbel knuisje - tot de goedlachse kok 

Roger de Patissier hen verrast met zijn rondbuikige verschijning. Hans en Grietje vertrouwen 

het zaakje niet helemaal en willen snel verdwijnen, maar Roger blijkt over magische krachten 

te beschikken en bevriest de kinderen. Hij maakt zich bekend als heks met zijn heksenlied 

Een heks ben ik.  

Kinderen eten graag peperkoek, maar heksen lusten wel eens een 

kindje… Om er met volle teugen van te kunnen genieten, wil Roger 

Hans en Grietje nog wat vetmesten vooraleer hij een lekkere 

kindertjescupcake van hen bakt. Vol voorpret probeert hij hen vol te 

proppen, steeds meer en steeds sneller. Maar de kinderen bedenken 

een sluwe list en slagen er uiteindelijk in – met de hulp van het publiek 

- om Roger zelf in de oven te krijgen [ Met de voeten stap stap stap]. 

Opgelucht kunnen ze terug naar huis keren, want De hekserij is nu 

voorbij! 
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VOOR DE LAGERE SCHOOL  

 

De  ouverture brengt ons meteen in de sfeer. We ontmoeten stoere 

Hans en spring-in-’t veld Grietje. Ze hebben strenge ouders, maar zijn 

zoals alle kinderen onschuldige, guitige speelvogels. Ze dansen de hele 

middag [ Broedertje, kom dans met mij] maar maken daarbij per 

ongeluk de lievelingsjurk van hun moeder kapot. Oh neen, wat zal ze 

kwaad zijn! Op zoek naar een oplossing om hun mama te sussen en 

(vooral) een straf te ontlopen, besluiten ze haar lievelingseten te gaan halen: ze gaan verse 

bessen plukken in het bos [ Ralalala, honger is de beste saus]. Maar de bessen zijn zo 

verleidelijk sappig en lekker zoet, dat ze zich niet kunnen inhouden en ze allemaal naar binnen 

spelen. Moe maar voldaan beseffen ze dat het te donker is geworden om terug naar huis te 

keren, en ze besluiten in het bos te overnachten. Voor alle zekerheid vragen ze hulp aan de 

kinderen in het publiek om heksen op afstand te houden [ Met de 

voeten stap stap stap]. Voor ze in slaap vallen, zingen ze hun bekende 

avondgebed. 

De volgende ochtend worden ze wakker met een knorrende maag en 

ontdekken ze in de verte een peperkoeken huisje [ O heerlijk huisje]. 

Ze beginnen hun buikje vol te eten en laten zich in eerste instantie niet 

afschrikken door de mysterieuze djingle Knibbel knabbel knuisje - tot de coole motorrijdster 

Lolita Lekkerbek hen verrast met haar stoere verschijning. Hans en Grietje willen snel 

verdwijnen, maar Lederen Lolita blijkt over magische krachten te beschikken en bevriest de 

kinderen [ Hokus Pokus]. Ze maakt zich bekend als heks met haar heksenlied Een heks 

ben ik.  

Kinderen eten graag peperkoek, maar heksen lusten wel 

eens een kindje… Om er met volle teugen van te kunnen 

genieten, wil Lolita Hans en Grietje nog wat vetmesten 

vooraleer ze een lekkere “pizza cannibale” van hen bakt. 

Vol voorpret probeert ze hen vol te proppen, steeds meer 

en steeds sneller [ En hop hop hop]. Maar de kinderen 

bedenken een sluwe list en slagen er uiteindelijk in – met 

de hulp van het publiek - om Lolita zelf in de oven te krijgen [ Met de voeten stap stap stap]. 

Opgelucht kunnen ze terug naar huis keren, want De hekserij is nu voorbij! 
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5. ENKELE SFEERBEELDEN 
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Foto’s: © Tim De Backer 
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6. PRAKTISCHE INFORMATIE, CONTACT & BOEKING 

 

Opera Caramba!  is een reizend operagezelschap. Wij brengen opera kant-

en-klaar op kinderformaat en zijn op alles voorzien. Decor, belichting, 

kostuums, piano: wij brengen alles mee. Het enige wat wij van jullie nodig 

hebben, is een paar stopcontacten en een zaal vol luisterende oortjes! 

Voor “Hans & Grietje” maakten we een bewerking in het Nederlands 

waarbij gezongen liedjes en duetten afgewisseld worden met gesproken 

dialogen. Uiteraard mag interactie niet ontbreken! De zangers bewegen 

zich door het publiek en de leerlingen mogen actief meedansen en 

meezingen. Zo willen we hen laten proeven van het meeslepende dat 

opera, zelfs voor kinderen, in petto heeft.  

We differentiëren onze voorstelling volgens de leeftijd van de kinderen 

in het publiek. De kleuters krijgen een korte versie van een half uurtje, met 

een eerder grappige Roger de Patissier als heks. Voor de lagere school 

maken we wat meer muziek en halen we er onze iets angstaanjagendere 

heks Lolita Lekkerbek bij. Maar ook onze dialogen en enscenering passen 

we aan aan onze doelgroep: waar de kleintjes in een deuk liggen met de 

situatiehumor of graag een dansje aangeleerd krijgen, brengen we voor 

de oudsten eerder de moraal van het verhaal naar voor en leren we hen 

een liedje meezingen. 

We stellen het dan ook op prijs als jullie de leeftijdscategorie per groep 

zoveel mogelijk respecteren. 
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 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

leeftijd kleuters eerste tot derde leerjaar vierde tot zesde leerjaar 

aantal 

leerlingen 
maximaal 100 leerlingen per voorstelling 

duur van de 

voorstelling 
30 minuten 45 minuten 45 minuten 

prijzen eenmalig €250 kosten + € 550 per voorstelling 

              Tip: we speelden al vaak op scholen dankzij de sponsoring van de ouderraad! 

 
 

Contact: 

v.z.w. Caramba 

KBO-nr. 0681.732.826 

 

Tineke Van Ingelgem 

Edixvelde 64 

9320 Nieuwerkerken 

0479 70 47 49  

 

operacaramba@mail.com  

FB-pagina: Opera Caramba!    → 

website: www.operacaramba.be 

 

  

 

 

 

 

Voor meer inlichtingen,  

aarzel niet om ons te contacteren! 

https://www.facebook.com/Opera-Caramba-1909773719298169/?ref=br_rs
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7.  LEUKE & LEKKERE RANDACTIVITEITEN 

Groep 1: tekening 
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Groep 2: doolhof 
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Groep 3: een peperkoeken huisje maken 

 

Ingrediënten 

 

voor de peperkoek: 

• 250 g zelfrijzend bakmeel 

• 250 g bruine suiker 

• 2 eieren 

• 100 ml water 

• 2 eetlepels speculaaskruiden 

• 1 ½ eetlepel honing 

• een cakevorm 

voor het glazuur: 

• 400 ml poedersuiker 

• 1 eiwit 

• 1 theelepel azijn 

• een spuitzak 

voor de versiering: 

• snoep naar keuze! 

 

 

Zo bouw je het huisje: 

 

• Verwarm de oven voor op 180 graden. 

• Meng de bruine suiker, het water, de eieren, de speculaaskruiden en de honing 

door elkaar. 

• Roer het bakmeel zachtjes door het mengsel tot er belletjes verschijnen. 

• Giet het deeg in een ingevette cakevorm en laat 1 uur in de oven bakken. 

• Is de peperkoek klaar? Laat hem afkoelen en snij hem vervolgens in plakken. 

• Klop de poedersuiker, het eiwit en de witte azijn op tot een luchtige massa. 

• Doe het glazuur in de spuitzak. 

• De plakken peperkoek zijn de bouwstenen van het huisje, het glazuur is de 

cement. Verder zijn er geen regels, maar dat maakt een peperkoekenhuisje 

bouwen net zo leuk! 

 

 

SMAKELIJK! 

https://tadaaz.be/blog/wp-content/uploads/2015/12/kerstactiviteiten-peperkoekenhuis.jpg

