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’CARMEN’ 

van 

Georges Bizet 

https://youtu.be/lI11JtmNouw
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1.  OPERA CARAMBA! 

 

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

klaar op kinderformaat en spelen voor zalen vol luisterende oortjes van 3 tot 18 

jaar!  Wij zijn niet zomaar een kindertheatergezelschap: 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 operazanger 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 onvergetelijke ervaring! 

 

Voor ‘Carmen’ 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.  
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Opera Caramba! ging in 2017 van start met Hans & Grietje, een eigentijdse 

bewerking van Engelbert Humperdincks 19e-eeuwse opera.  We toerden met 

onze eerste productie doorheen heel Vlaanderen en speelden meer dan 100 

voorstellingen in kleuterscholen, lagere scholen en culturele centra. Na deze 

geslaagde aftrap zetten we onze tanden in Carmen van Georges Bizet, die 

meteen ook geschikt is voor de middelbare school. Samen met onze derde 

productie De Toverfluit werden we al meer dan 300 keer geboekt. Zo kregen 

we maar liefst 30.000 kinderen aan het zingen! 

 

Voor de scholen differentiëren we onze voorstelling volgens de leeftijd van de 

kinderen in het publiek. De kleuters en leerlingen van de onderbouw krijgen 

een korte versie van een half uurtje, met de knotsgekke Zarzuela als verteller en 

een belangrijke rol voor de stier, de roos en de paëllapan. Voor de bovenbouw 

en de middelbare school gaan we muzikaal wat dieper en leggen we de nadruk 

eerder op het liefdesverhaal tussen Carmen en Don Jose. Waar de jongsten in 

een deuk liggen met de situatiehumor of graag een dansje aangeleerd krijgen, 

wisselen we voor de oudsten het komische af met het dramatische en brengen 

we op meeslepende wijze de moraal van het verhaal naar voor. 

 

Voor de culturele centra stellen we onze 

“oudste” voorstelling van 45 minuten voor 

als familievoorstelling vanaf 6 jaar. Onze 

“jongste” voorstelling van 30 minuten kan 

geboekt worden, mochten jullie een 

kindervoorstelling voor 3- tot 10-jarigen 

willen programmeren. 
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2. CARMEN, GEORGES BIZET EN DE WAARZEGSTER 

 

‘Carmen’ is één van de beroemdste opera’s aller tijden. Wie begint er 

niet spontaan mee te zingen met Toreador of wie kent de melodie 

van de Habanera niet? Nochtans was de première van ‘Carmen’ in 

1875 geen groot succes.  

Het originele verhaal gaat over een wulpse zigeunerin die het hoofd 

van een brave, plichtsgetrouwe soldaat op hol brengt. Eens hij voor 

haar al zijn bruggen heeft verbrand, laat ze hem vallen als een 

baksteen. Trouw aan haar roots, kiest ze vrijheid boven ware liefde. Een 

keuze die haar duur zal komen te staan: haar bindingsangst en zijn 

jaloezie zullen haar in een ultieme confrontatie het leven kosten.  

Het publiek was aanvankelijk geschokt door het warmbloedige hoofdpersonage en de 

tragische afloop van het verhaal. De componist Georges Bizet werd gedwongen zijn stuk op 

een aantal punten te wijzigen en de nadruk meer op de brave en conventionelere personages 

te leggen. Desalniettemin zou ‘Carmen’ uitgroeien tot één van de bekendste en populairste 

opera’s ter wereld, die al meer dan 200 jaar non-stop wordt uitgevoerd. 

Helaas heeft Bizet zijn grootste succes niet meer mogen meemaken: hij stierf drie maanden na 

de première. De zangeres die de rol van Carmen vertolkte, kreeg tijdens de 33ste uitvoering een 

voorgevoel van Bizets dood. Na de scène waarin voorspeld wordt dat Carmen zal sterven, 

verliet ze het podium en viel ze flauw. Die nacht zou inderdaad Bizets laatste zijn en de 

volgende voorstelling werd afgelast… 

Hoe tover je een tragische opera over jaloezie en moord om tot een speels  verhaal voor 

kinderen? Wij maakten voor deze gelegenheid een Nederlandstalige bewerking, verleggen 

de focus naar de grappige kant van de personages, voegen er wat 

Spaanse flair (en paëlla) aan toe en laten vooral de vrolijke deuntjes 

de sfeer bepalen. Kortom, we katapulteren ‘Carmen’ 200 jaar vooruit 

naar de leefwereld van de kinderen van vandaag – net zoals we bij 

‘Hans & Grietje’ deden. Maar een heel klein beetje drama mag 

natuurlijk niet ontbreken…    
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3.  ONS TEAM 

 

TINEKE VAN INGELGEM 

Artistieke en zakelijke leiding & Carmen 

 

Tineke is sopraan en bouwt haar operacarrière uit in 

België, Duitsland, Monaco, Frankrijk en Spanje. In de 

opera van Gent moest ze ooit in bikini en naaldhakken 

op het dak van een caravan zingen, maar ze draagt het 

liefst gigantische prinsessenjurken. Ze houdt haar 

medewerkers van  Opera Caramba! streng in de hand 

door vaak te trakteren op cava, en is met haar donkere 

krullen perfect geschikt voor de rol van Carmen. Ze houdt van exotische 

stranden en zou graag eens benjispringen.  

 

 

KRIS BELLIGH  

Don Jose 

Kris is als bariton van alle muzikale markten thuis. Van oude muziek tot 

opera en musical, hij kan overal passie in brengen. Hij komt uit Bredene 

maar verhuisde voor de muziek naar London, waar hij 

prompt z’n hart verloor - en ook tweemaal z’n 

portefeuille. Op scène speelt hij liefst vuile boeven en 

tegendraadse ambetanteriken. Onlangs mocht hij nog 

in de modder rollen op het podium van Opera 

Vlaanderen. Sindsdien heeft hij thuis twee 

hangbuikvarkentjes. 
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JENS PLATTEAU 

Regisseur, Zarzuela & Espadrillo 

Jens is theaterregisseur en -docent en staat ook zelf op 

de planken als acteur. Hij tovert meer dan 100 jaar 

oude opera’s om in keicoole kinderproducties voor de 

oortjes en oogjes van de 21ste eeuw. Hij kan het niet 

laten om zelf mee te spelen en schudt voor ‘Carmen’ 

moeiteloos tientallen personages uit zijn mouw. Deze voorstelling zou 

volgens hem eigenlijk ‘De Grote Espadrilloshow’ moeten heten. Jens houdt 

van woest kolkende bergrivieren en wil graag het wereldrecord paëlla eten 

breken.  

 

 

SYLVIE DECRAMER 

Pianiste 

Sylvie kan met tien vingers waar een dirigent een heel symfonisch orkest 

voor nodig heeft. Het liefst van al begeleidt ze als one-woman-band 

zangers op haar piano, zowel in België als in Duitsland. 

Sinds ze in de Kempen woont, zijn die niet meer zo 

stil. Haar allereerste concertkleed kwam uit Barcelona 

en ze droomt ervan om met kangoeroes te gaan 

springen in Australië.  
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ANN JOLY  

Pianiste 

Ann is niet alleen pianolerares in de academie van 

Deinze maar organiseert er ook alle evenementen en 

feestjes.  In haar vrije tijd werkt ze bij Studio 100 en 

steelt er als heuse spionne stiekem alle 

marketinggeheimen van Kabouter Plop. Als mama 

van twee dochters weet ze een jong publiek perfect 

in de ban te houden met haar pianospel en strenge 

blik. Ze houdt van barbecuën en zou graag de grootste taart van de wereld 

bakken. 

 

 

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. Hendrik houdt van lange natuurwandelingen met zijn hond en zou 

graag eens kajakken in Canada. 
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4. HET VERHAAL 

 

KLEUTERS & ONDERBOUW 

 

Carmen neemt ons mee naar het warme Spanje, waar 

zij als flamencodanseres alle harten sneller doet slaan. 

Ze is bovendien de allergrootste stierenvriend van 

heel Spanje. Helaas is ze ongeveer een jaar geleden 

haar beste vriend en huisstier Alfonso kwijtgeraakt. 

We leren ook de populaire stierenvechter Don Jose 

kennen. Hij heeft zoveel fans dat hij zelfs geen tros tomaten kan kopen 

zonder dat hij applaus krijgt van de omstaanders. Ongeveer een jaar 

geleden ontfermde hij zich over een verloren gelopen stier, en hij noemde 

hem… Alfonso.  

En wat zouden we zijn zonder Zarzuela? Verhalen-

vertelster, waarzegster, rots in de branding, applaus-

meesteres, toekomstvoorspelster, koppelaarster, redster 

in nood en zelfs Alfonso als het moet. 

 

Wanneer Carmen naar een stierenhappening gaat met als hoofdact een 

gevecht tussen Don Jose en zijn superstier, ontdekt ze dat Don Jose’s 

Alfonso haar eigenste Alfonso is! Overrompeld door extatische 

verwondering stormt ze de arena in, waarbij ze Alfonso ongewild voor een 

hartverscheurende keuze stelt: terug naar zijn 

knuffelkameraadje of verder de wereld veroveren aan 

de zijde van een superster? 

 

Een verhaal over liefde, wanhoop en dat kiezen niet 

altijd verliezen is. 
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BOVENBOUW & SECUNDAIR  

 

Carmen neemt ons mee naar het warme Spanje, waar zij als 

flamencodanseres alle harten sneller doet slaan. Ze is bovendien een 

echte stierenvriend en trekt als activiste ten strijde tegen 

stierenonrecht. Een stier redde namelijk ooit het leven van haar 

overoveroveroveroma, en sindsdien zijn stieren zowat heilig in de 

familie de las Castañetas y Cabalgadura. 

 

We leren ook stierenvechter Don Jose kennen. Als een echte ster vult hij moeiteloos het Palacio 

Dello Sport en de Arena Del Lotto met uitzinnige fans. Zijn beroep wordt 

al generaties lang doorgegeven van vader op zoon. Zijn over-

overoveroveropa werd namelijk gedood door een stier, en sindsdien zijn 

stieren aartsvijand nummer één in de familie del Picazón Piadoso y 

Provisional. 

 

En wat zouden we zijn zonder Espadrillo? Rots in de branding, redder in nood, geheim wapen, 

pleister op de wonde, klokkenluider, applausmeester, blaadjesdraaier, zakdoeklegger, 

appelsienenperser, kortom zowel de kers als de taart. Zo zijn ze nu eenmaal in de familie 

Explosivos Experimentales.  

 

Wanneer Don Jose naar een optreden van Carmen gaat kijken, wordt hij stante pede verliefd. 

Hij slaagt erin haar hart te winnen en samen bezingen zij de liefde in 

een romantisch duet. Zoals dat in Spanje altijd gaat, dansen ze 

hartstochtelijk de nacht in op opzwepende flamencomuziek.  

 

Maar het tragische hoogtepunt is onafwendbaar: Carmen ontdekt 

dat Don Jose stierenvechter is en haar wereld dreigt in te storten. Ze 

probeert Don Jose op andere gedachten te brengen maar haar 

poging om de stier te redden loopt fataal af: het koude staal van Don Jose’s degen doorboort 

Carmens warme hart.  

 

Zoals in alle goeie opera’s, zingt zij stervend nog minutenlang een ijzingwekkende aria. Vol 

wanhoop en schuldgevoel belooft Don Jose plechtig om 

nooit meer een stier te doden én een federaal fonds voor 

stierenbescherming op te richten. Overweldigd door tranen 

en nostalgie zingen ze nog een laatste keer hun liefdesduet, 

dankbaar voor de korte maar mooie tijd die ze samen 

mochten beleven. 
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5. ENKELE SFEERBEELDEN 

 

 

 

 

  

Foto’s: © Tim De Backer 
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6. PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Podium/zaal 

wordt gevraagd: 

• speelvlak min. 6m breed x 4m diep  

• volledig vrij en proper 

• volledig verduisterd 

• een honderdtal zitplaatsen (voorste rijen mogen op de grond, indien er genoeg 

zichtbaarheid is) 

 

Decor 

wordt meegebracht: 

• draagbare decorelementen 

 

Geluid 

wordt meegebracht: 

• draagbare piano (Yamaha), die op het speelvlak wordt geplaatst 

wordt gevraagd: 

• bekabeling voor piano 

• versterking voor piano (jack) 

• als er een akoestische piano beschikbaar is, maken we daar uiteraard graag 

gebruik van! (geen versterking nodig) 

 

Licht 

wordt gevraagd: 

• belichting (zie lichtplan) 

• mengtafel voor de belichting op het podium (te bedienen door één van onze 

acteurs) waarin de lichtstanden kunnen worden geprogrammeerd 
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7. LICHTPLAN 

 

• ALGEMEEN TOTAAL 

 front + tegen, zonder filter 

• SPECIAAL 1 

 Jardin achter, op piano: top, zonder filter 

• SPECIAAL 2 

 Jardin voor: top, LEE 789 of vergelijkbaar 

• SPECIAAL 3 

 Cour voor: top, LEE 789 of vergelijkbaar 

• SPECIAAL 4 

 Midden achter: front, zonder filter 

 

 

 

 

  

1 

4 

2 3 
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8. PROSPECTIE, CONTACT & BOEKING 

Prospectie: 

We speelden sinds 2017 bijna 300 voorstellingen op scholen en in CC’s in Oost- en West-

Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. De verkoop voor seizoen ’22-’23 

gaat dit voorjaar van start. Geef een seintje als jullie willen komen kijken en de sfeer in levende 

lijve opsnuiven! Neem in afwachting trouwens een kijkje op onze facebookpagina, waar jullie 

ons gastenboek kunnen checken en posts vinden van de scholen die      ons reeds ontvingen! 

 

 

Boekingen: 

Onze voorstelling komt het best tot haar recht voor een relatief klein publiek van een 

honderdtal (maximum honderdtwintig) kinderen. 

Uitkoopsom: op aanvraag. 

 

Contact: 

v.z.w. Caramba 

KBO-nr. 0681.732.826 

 

Tineke Van Ingelgem, zakelijk leider 

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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9.  OLÉ! DOE JE MEE? 

Meezingblaadje Toreadoooor! 
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Voor de speelse kleuters: tekening 
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Voor de stoere kids: stierendoolhof 
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Voor de toffe tieners: recept voor kindersangria  

 

 

Ingrediënten 

• 1 appelsien 

• 1 appel 

• 10 druiven 

• 1 limoen 

• 2dl druivensap 

• 2dl ananassap 

• 2dl sinaasappelsap 

 

 

  

Bereiding  

• Snij het fruit in kleine stukjes en doe ze in een kom of karaf. 

• Pers de limoen en sprenkel het sap over de fruitstukjes. 

• Giet er de gekoelde sappen over. 

• Serveer in een longdrinkglas met een rietje, een lange lepel 

en een parasolletje. 

• ¡Salud! 

 

 

 


