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De kinderen 

kijken eens mee  

op de kaart. 

(voorstelling voor Sint-

Jozefschool Mere, juni 

2021) 

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: 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!  

Opera Caramba! ging in 2017 van start met Hans & Grietje, een eigentijdse bewerking van 

Humperdincks 19e-eeuwse opera. Twee jaar later zetten we onze tanden in Carmen van Bizet, waarvan 

we een knotsgekke versie maakten over een flamencodanseres, een toreador en een stier. Vanaf najaar 

2021 serveren we de bekendste opera aller tijden: De Toverfluit, inclusief de beroemde aria van de 

Koningin van de nacht… 

In het coronatijdperk was het niet altijd mogelijk verschillende klasbubbels bijeen te brengen. Daarom 

bedachten we een voorstelling die we simpelweg vooraan in de klas konden brengen: Kijk eens op de 

kaart. We gaan op zoek naar de schat en beleven onderweg de zotste muzikale avonturen! 

We toerden de voorbije jaren doorheen heel 

Vlaanderen en speelden meer dan 200 

voorstellingen in kleuterscholen, lagere scholen en 

culturele centra. Zo kregen we maar liefst 20.000 

kinderen aan het zingen! Met onze nieuwe 

productie de zetten we onze missie verder om de 

jeugd de liefde voor muziek bij te brengen. 
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2. HET VERHAAL & DE MUZIEK 

 

Jens, Ann en Tineke willen op citytrip naar Parijs. Terwijl ze 

zoeken naar reiskoffers op oma’s zolder, vinden ze een 

oude schatkaart. Parijs lijkt plots heel wat minder 

verleidelijk en ze besluiten op avontuur te gaan, de kaart te 

volgen en de schat te zoeken.  

Onderweg doorkruisen ze nieuwe 

landen en trotseren ze heel wat 

gevaren: krokodillen die 

suikerklontjes eten, een dronkenlap 

uit Sol-La-Siberië, het Poeseiland vol sprekende katten en soldaatjes die 

met bloemetjes schieten. Ze worden geholpen (of is het tegengewerkt?) 

door een bedwelmende fee, een allesvinder en een gulle piraat, en 

vinden uiteindelijk de schatkist vol goud en juwelen.  

Maar is het nu de schat die hen gelukkig maakt? Of zijn 

de mooie herinneringen aan hun gezamenlijke reis hun 

grootste rijkdom? Oma zei toch altijd “De schoonste 

schat zit vanbinnen”? Om hun avontuur in schoonheid af te sluiten (want 

oma zei ook altijd “Ge moet eindigen op een 

hoogtepunt!”), besluit het trio toch nog naar de 

Eiffeltoren te trekken… 

Zowat iedereen die ze onderweg tegenkomen, raakt 

hun gevoelige snaar en betovert hen met prachtige 

muziek van Mozart, Bizet, Chopin, Rossini, Brahms en 

Offenbach.  
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3. ONS TEAM 

 

TINEKE VAN INGELGEM 

Artistieke en zakelijke leiding & operazangeres 

Tineke is sopraan en heeft een bloeiende operacarrière in België, Frankrijk, Duitsland, 

Zwitserland en Italië. Ze reist graag voor haar beroep, maar – 

aangezien er geen operahuizen bestaan onder wuivende 

palmbomen op parelwitte zandstranden – nog liever voor haar 

plezier. Ze droomt ervan om in Nieuw-Zeeland kiwi’s te gaan 

eten (het fruit, niet de vogel) en verplaatst zich het liefst met een 

cruiseschip. 

 

JENS PLATTEAU 

Regisseur & acteur 

Jens studeert theater, speelt theater, doceert theater, regisseert theater en ademt theater. En 

voor Opera Caramba! zelfs muziektheater. Zijn meest memorabele reizen waren tochten door 

Kirgistan en Lapland, waar hij respectievelijk modderstromen en 

peperdure ijshotels overleefde. Het volgende avontuur op zijn 

lijstje is een kopje warme chocomelk gaan drinken in Machu 

Picchu en zijn favoriete vervoersmiddel is een kano. 

 

 

 

 

ANN JOLY  

Pianiste & actrice 

Ann geeft pianoles in de academie van Deinze en is er ook 

coördinator van projecten en feestelijkheden. Deze party 

queen maakt in de zomer graag het mooie weer in Noord-, 

Oost-, West- én Zuid-Frankrijk. Nu nog het Centraal Massief en haar bucketlist is helemaal 

afgevinkt. Ann rijdt het liefst met een tweespan tussen de wijngaarden. 
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4. KIJK EENS MEE! 
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5. PRAKTISCHE INFORMATIE, CONTACT & BOEKING 

 

‘Kijk eens op de kaart’ is een 

klasvoorstelling voor het eerste tot en 

met vierde leerjaar. We stormen de klas 

binnen, schuiven wat banken aan de 

kant, installeren onze piano en nemen de 

kinderen mee op een muzikale reis.  

 

We schreven een eigen scenario dat we 

doorspekten met aria’s en liederen van 

o.a. Mozart, Rossini, Chopin en Brahms. 

We acteren, spelen piano en zingen 

vlakbij de kinderen en praten nadien nog 

eventjes na. De voorstelling duurt zo’n 

half uurtje. 

 

‘Kijk eens op de kaart’ is een kleinschalige voorstelling die in het 

klaslokaal gespeeld wordt. Geen turnzaal, refter of polyvalente ruimte 

nodig! Ook qua techniek hebben we weinig nodig: één stopcontact 

volstaat. Na een korte pauze van een kwartiertje reizen we meteen verder 

naar de volgende klas. 

 

Per school rekenen we een eenmalige startkost van €100,-. Daarbovenop 

komt de prijs per leerling: €7,50. Om het rendabel te houden voor onze 

artiesten, vragen we dat er minstens 3 voorstellingen per school geboekt 

worden. We spelen maximum 5 voorstellingen op één dag, maar kunnen 

uiteraard voor meerdere dagen geboekt worden. 

 

 

 
 

 

 

 

  



  
 

7 
 

 

 

 1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 

aantal 

leerlingen 
1 klas per voorstelling (maximaal 30 leerlingen) 

duur van de 

voorstelling 
35 minuten 

prijzen € 7,50 per kind + eenmalig €100 kosten per school 

aantal 

voorstellingen 
minimaal 3 voorstellingen per school 

              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, zakelijk leider 

Edixvelde 64 

9320 Nieuwerkerken 

+32 479 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

