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“Mark weet feilloos de kinderen van de eerste tot de laatste minuut te boeien 

door zijn expressie, taal en afwisseling in zijn voorstelling. Zijn missie, om klassieke 

muziek en opera over te brengen op een jong publiek, heeft hij in ons 

cultuurcentrum meer dan volbracht. Met zijn voorstelling wist hij te inspireren en 

vooral te enthousiasmeren. Een prachtige voorstelling, waarin (klassieke) muziek, 

(wereld) erfgoed en theater prachtig samenkomen!” 

 

Roy Franssen | Senior medewerker onderwijs 

Theater De Nieuwe Nobelaer,  

Etten-Leur 

 

 

 

Wat hebben we, de kinderen en de leerkrachten, genoten van de voorstelling 

“Camping Pavarotti”. De voorstelling is grappig, muzikaal en op een professioneel 

hoog niveau. De spelers hebben een goede mimiek en het geheel is visueel 

aantrekkelijk. De humoristische, afwisselende en aantrekkelijke voorstelling is 

interactief. De kinderen kunnen bewegen, dansen en zingen mee op initiatief van 

de spelers. Er is veel variatie tussen zang en spel, wat de concentratie van de 

kinderen ten goede komt. De kinderen vroegen of we morgen weer konden gaan 

kijken. Een betere graadmeter voor de kwaliteit en het vermaak kun je niet 

krijgen! 

 

Marc Frijlink | Directeur  

Auris Fortaal Utrecht 

 

 

 
Mark van Vliet – Theater 

Website: www.markvanvliet.nl 
Tel. +31 (0)6 22 57 25 34 

Email: info@markvanvliet.nl 
Instagram: https://www.instagram.com/markvanvliettheater/ 
Facebook: https://www.facebook.com/MarkVanVlietTheater/ 

 

http://www.markvanvliet.nl/
mailto:info@markvanvliet.nl
https://www.instagram.com/markvanvliettheater/
https://www.facebook.com/MarkVanVlietTheater/
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Welkom! 

 

Welkom op Camping Pavarotti: een hele bijzondere muzikale camping vol met 

onvergetelijke personages! 

 

Hallo leuke leerkracht!  

 

Wat leuk dat u met uw klas gaat kijken naar de voorstelling ‘Camping Pavarotti.’ Een 

voorstelling waarin kinderen ongedwongen kunnen genieten van de bekendste aria’s 

verpakt in een spannend avontuur! In deze lesbrief vindt u tips voor het kijken naar 

de voorstelling, de karakters en vooral de muziek met de liedteksten! Ik wens u heel 

veel plezier met de voorbereidingen! 

 

Video’s en meer 

 

 
 

Klik hier voor de trailer (voorproefje) van de Camping Pavarotti! (3 minuutjes 

kijkplezier) 

 

Website: Camping Pavarotti 

Originele aria’s: Camping Pavarotti Spotify Playlist 

Youtube: Video's Mark van Vliet 

https://www.youtube.com/watch?v=n1mttn19Ti8
https://campingpavarotti.nl/
https://open.spotify.com/playlist/6XdgoCWIsZu3VosImKzc5y?si=01c09b679a4c4c6d
https://youtube.com/playlist?list=PLEE-DKvu5vMHJ_3Zj_131fjv1a7z93fB2
https://www.youtube.com/watch?v=n1mttn19Ti8
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Over de voorstelling  

 

 
 
 
Carmen is dol op zon, ijsjes en zwemmen. En ze houdt van zingen, het liefst de hele 
dag door!   
Daarom gaat ze op vakantie naar de muzikale camping van de bekende meneer 
Varotti. Maar zodra ze daar aankomt en haar tentje opzet merkt ze ineens dat er iets 
niet klopt. Het is stil. Veel te stil. Wat is er aan de hand? Waarom zingt er niemand? 
Maar dan hoort ze plots in de verte iemand zachtjes gitaar spelen. 
 
Ga met Carmen op onderzoek uit en maak kennis met de tuinier Jan Sevilla, hond 
Domingo, toiletdiva mevrouw Callas en natuurlijk de campingbaas zelf: meneer 
Varotti! 
 

Camping Pavarotti is een komische familievoorstelling boordevol prachtige aria’s 
uit beroemde opera’s. Door bekende aria’s te vertalen en aan elkaar te rijgen als een 
modern spannend sprookje komen deze op aansprekende wijze tot leven.  
 
Met verfrissende, grappige teksten die elk kind zo mee kan zingen! O.a. de 
opera’s ‘Carmen’, ‘De Toverfluit’ en ‘De Barbier van Sevilla’ komen op verrassende 
wijze in een nieuw jasje voorbij. 
 
Mark van Vliet laat kinderen en volwassenen weer op een toegankelijke en vrolijke 
manier kennis maken met prachtige aria’s uit de operawereld! 
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Voorbereiding voor de voorstelling 

 

 

U kunt vragen wie al weleens naar een theatervoorstelling is geweest en 
termen zoals acteur, zangeres, decor, kostuums en toneelspelen behandelen. 
 
Tips voor de kinderen: 

• Naar de wc zijn geweest. 
• Op je plek blijven zitten, niet lopen tijdens de voorstelling. 
• Rustig binnenkomen in de ruimte waar het decor staat. 
• Niet aan het decor zitten. 
• Niet door de voorstelling heen praten, dat kunnen de acteurs ook 

horen. Lachen en klappen mag natuurlijk wel! 
• Na afloop even blijven zitten tot je het teken van je juf en/of meester 

krijgt om de ruimte te verlaten. 
• Genieten! 

 
Tips voor de leerkrachten: 

• De voorstelling duurt een uurtje. 
• Niet filmen, maar foto’s maken mag! 
• Zet u zelf de stoelen/ bankjes /gymmatten klaar voor de kinderen? 
• Misschien willen uw kinderen deze dag wel in hun favoriete camping 

smoking (camping outfit) naar school komen. Vinden we superleuk! 
• Spelen wij bij u op school? Klop even op deur en vraag aan de technicus 

of wij klaar staan en u naar binnen kan. 
• Genieten! 
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Karakters uit de Voorstelling 

 

Carmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen (naar de hoofdrolspeelster uit de gelijknamige opera van Bizet) is een jong 
nieuwsgierig, rechtvaardig en stoer meisje die niet bang is voor een avontuur. Ze is 
onbevangen en empathisch en met haar aanstekelijke enthousiasme ontdooit ze 
anderen snel. Ze is impulsief en een dromer ze wil het liefst de hele dag door zingen.  

Soms voelt ze zich ook eenzaam en onbegrepen door volwassenen en zou ze graag 
wat meer gezien worden. Haar vader zit de hele dag te werken achter zijn laptop, 
besteedt niet veel aandacht aan haar en begrijpt haar niet. Daarom gaat ze op 
vakantie naar Camping Pavarotti om eindelijk de hele tijd te mogen zingen! Ze zingt 
o.a. de aria’s ‘Chanson bohème’ uit de opera Carmen en het bekende ‘O mio 
babbino caro’ uit de opera Gianni Schicci.  
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Tamino  

 

 

 

 

Tamino (naar de prins uit de Zauberflöte) is de zoon van campingbaas Pavarotti. Het 
is een jongen die liever buiten speelt en zingt met iedereen, maar op zijn kamer 
moet blijven omdat zingen verboden is op de camping. De lieve muzikale jongen is 
een beetje bang voor zijn vader maar blijft desondanks toch stiekem muziek maken 
en zingen in zijn kamertje. Hij begrijpt dat z’n vader verdrietig is maar kan hem niet 
helpen.  Hij mist zijn moeder en de vrolijke muzikale camping die Camping Pavarotti 
ooit was. Carmen en Tamino zingen samen het duet Pa-pa-pa Papageno uit de 
Zauberflöte van Mozart en ‘Zitto, zitto, piano, piano’ uit La Cenerentola. 
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Campingbaas Pa Varotti (Meneer Varotti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flamboyante, extraverte campingbaas Pa Varotti (geïnspireerd op de echte 
beroemde tenor Luciano Pavarotti) is een grote Italiaanse man die houdt van lekker 
Italiaans eten.  

Meneer Varotti rouwt om het verlies van zijn vrouw, Ma Varotti. Uit verdriet 
verbiedt hij iedereen te zingen op de camping omdat het hem aan haar doet denken 
en hoe het vroeger was op de camping. Hij is een teruggetrokken stugge boze man 
geworden. Hij zingt zelf ook niet meer en heeft zijn zoon Tamino verboden te zingen.  

Hij moet op zijn kamer blijven omdat hij de hele tijd muziek wil maken en zingen. 
Carmen ziet hoe hij Pavarotti’s bekendste aria: ‘Nessun Dorma’ uit ‘Turandot’ zingt 
als hartverscheurend lied voor zijn Ma Verotti en begrijpt dat hij niet boos is maar 
verdriet heeft. Ze besluit hem, en daarmee de hele Camping en zichzelf, te redden. 
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Mevrouw Callas  

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Callas is de toiletjuffrouw. Een echte toiletmadame gebaseerd op de grote 
operazangeres Maria Callas. Het is een sterke, pittige vrouw. Streng en rechtvaardig. 
Daarnaast is mevrouw Callas is ook een wijze zorgzame vrouw met veel ervaring. Ze 
verlangt heimelijk terug naar haar tijd als grote zangeres toen Camping Pavarotti nog 
een muzikale camping was. Nu zijn haar grootste rollen de wc-rollen in het toilet. 
Zingt o.a. de aria’s de ‘Habanera’ uit ‘Carmen’ en ‘Der Holle Rache’ (‘Koningin van de 
Nacht’) uit ‘Die Zauberflote.’  

Tuinier Jan Sevilla  

 

 

 

 

 

 

 

De Tuinier Jan Sevilla (een speling op Barbier van Sevilla) zingt altijd wanneer hij zijn 
struiken aan het snoeien is. Hij is een oude lieve, verlegen en schuchtere man die 
liever in de natuur is en met vogeltjes praat dan met mensen. Hij werkt al jaren op 
Camping Pavarotti. Hij snoeit, knipt, sproeit en scheert zijn boompjes alsof het 
klanten in een kapperszaak zijn. Hij zingt ‘Largo et Factotum’ uit ‘de Barbier van 
Sevilla’ van Rossini.  



 

 11 

 

 

 

Domingo de Hond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo (vernoemd naar één van de 3 tenoren; Plácido Domingo) is een 
overenthousiaste, hyperactieve jonge hond die springt en likt. Een stoere hond die 
het huis van zijn baas Pa Varotti met dominantie bewaakt. Zeker nu Pa Varotti zich 
zo terugtrekt heeft hij het idee dat hij extra moet waken over de camping. Carmen 
probeert als toreador hem te temmen net als een stier, zodat ze mag passeren.  

Uiteindelijk is hij maar wat blij met Carmen omdat hij de aandacht van zijn baasje 
meneer Varotti mist die verdrietig is. Carmen geeft hem iets lekkers wat hij normaal 
van zijn baasje zou krijgen. De hond Domingo en Carmen zingen o.a. ‘Votre toast, je 
peux vous le rendre’ (de ‘Toreador’ aria) uit Carmen. De hond zingt ook met zijn bek 
vol worstjes ‘Hmm Hmm Hmm’ uit ‘die Zauberflöte.’  

  



 

 12 

Muziek uit de voorstelling 

 

De voorstelling zit vol met aria’s uit de bekendste opera’s. 

 

Hier vindt u alle bekende muziekstukken terug. Zet de muziek ook vooral eens aan 

als de kinderen zelfstandig aan het werk of aan het spelen zijn. Klassieke muziek 

bevordert namelijk de concentratie en prikkelt de fantasie! 

 

Wat is opera? 

Opera is een gezongen toneelstuk. Meestal is daar een groot orkest bij. Dus 

muziektheater waarbij alle personen zingen en een groot orkest de muziek speelt. 

De zangers kunnen vaak heel hoog zingen! Bekende opera’s zijn de Toverfluit van 

Mozart of Carmen van Bizet. Opera is al heel oud: het bestaat al sinds de 16e eeuw! 

Een vrouw die heel hoog zingt noemen we een sopraan. Een man die hoog zingt 

noemen we een tenor. Operazangers moeten ook heel lang studeren om al die 

moeilijke muziekstukken te kunnen zingen. Wist je dat ze geen microfoon nodig 

hebben en niet-versterkt zingen? De melodieën uit opera’s zijn erg bekend en de 

meeste kunnen de kinderen zo nazingen! 

 

Originele aria’s Camping Pavarotti Spotify Playlist 

 

Barbier de Sevilla, Rossini 
Largo al factotum  
 
Carmen, Bizet:  
Chanson Bohème | Habanera| Votre toast, je peuz vous le tendre (toreador) 
 
Die Zauberflöte, Mozart 
es klingets so herrlich | Der Holle Rache| Hm! Hm! Hm! Hm!  
 
La Canerentola, Rossini 
Zito zito, piano, piano 
 
Turandot, Puccini 
Nessun Dorma  
 
Gianni Schicci, Puccini 
O mio babbino caro 
 
La Traviata, Verdi:  
Libiamo ne' lieti calici 

https://open.spotify.com/playlist/6XdgoCWIsZu3VosImKzc5y?si=01c09b679a4c4c6d
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Barbier van Sevilla, Rossini 

 
Uit de opera de Barbier van Sevilla komt de bekende aria Largo al factotum ook wel 
bekend als ‘de Figaro aria’. In de oorspronkelijke opera zingt de Barbier van Sevilla, 
kapper Figaro over al zijn prestaties als kapper terwijl hij iemand in z’n kapperstoel 
heeft zitten.  
 

 In Camping Pavarotti zingt Tuinier Jan Sevilla over het knippen van zijn 
plantjes op de camping. We vinden het belangrijk om bij de bekende klanken 
van het orgineel te blijven terwijl het arragement een zomers jasje heeft 
gekregen. Het bekende ‘Figaro Figaro’ is hier vertaald met ‘Prima zo Prima 
zo’! 

 
Jan Sevilla: LalalaLelie Slalalala 
 

Lalalavendel Calendula 
 

Hoe zal ik u knippen zeg u het maar tempo 
Tralala-lalala-lalala-la! 
Mag er best een stekkie vanaf goedzo 
Tralala-lalala-lalala-la! 
Ik hou van tuinieren, met hart en nieren,  
de tuin versieren tussen de mieren, 
komt voor elkaar komt voor elkaar 

 
een permanentje in uw blad hierzo 
Tralala-lalala-lalala-la! 
Of een kleurtje hoe vind u dat niet zo? 
Tralala-lalala-lalala-la! 

 
Tuinier Jan Sevilla die gaat aan de slag 
Tuinier Jan Sevilla die werkt met een lach 
Lalalalach lalalalach 

 
Lekker water is goed voor later 
ja je wortels voelen zich thuis 
en wist jij dat, tis goed voor je blad 
Geen vliegen, rupsen of slakkenhuis 
Of lalalalalalalalalaluis 

 
Iek ben zo ervaren 
Met mijne scharen 
Ik doe knip knip 
Ja zo in een wip 
Iek ben zo ervaren 
Met mijne scharen 
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Ik doe knip knip 
Ja zo in een wip 

 
voorzichtig snoeien 
nu niet verknoeien 
Niet mee bemoeien 
Niet mee bemoeien 
Ga maar weer bloeien madeliefje 
Ga maar weer groeien madeliefje 

 
En nog wat onkruid 
Achter je oren 
Dat gaat me storen 
Zo kan je weer horen 
Ik ben zo klaar ik ben zo klaar 

 
Een beetje deze kant een beetje deze kant 
En nu voorkant, en nu de achterkant 
En weer deze kant en weer deze kant 
En nu de voorkant, en nu weer deze kant 
Deze kant deze kant deze kant deze kant 

  Knippen maar knippen maar knippen maar 
Knipperdeknipperdeknipperdeknipper ja 

 
Prima zo! Prima zo! 

 
mijn mooie anjer jij bent een kanjer 
Mijn Madeliefje mijn hartendiefje 
Mijn zonnebloempje Mijn zonnebloempje 
Mijn zonnebloempje mijn zonnestraal 
 
Lalalalalavendel en sla 
 
Kamille je hebt mooie dille 
En fluitenkruid je ziet er goed uit 
Oh Viooltje mijn idooltje  
ben je boos pluk dan een roos 

 
Vergeet mij niet vergeet mij niet 
Vergeet… 

 
Origineel: Largo al factotum 

 

 

 

  

https://open.spotify.com/track/3kcbsKSJthQq0Yl7WULMSu?si=7ed7e2143f614c0c
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Carmen, Bizet (1):  

 
Uit de bekende opera Carmen van Bizet komen 3 bekende aria’s.  De eerste is 

Chanson Bohème, een zigeunerlied waarin het zigeunermeisje Carmen zingt over 

het muzikale zigeunerleven.  

 

 In Camping Pavarotti zingt Carmen over zingen en muziek maken op de 

camping. Het refrein met ’tralala’ is erg aanstekelijk en vertolkt volgens ons 

het enthousiaste gevoel wat kinderen hebben als ze op vakantie gaan: 

 

Carmen: Zal ik eens zeggen wat ik vind 
Ik heb er lang naar uitgekeken  
Ik tel de dagen en de weken tot de vakantie echt begint 

 
We zwemmen uren in de zee  
We bouwen heel veel zandkastelen 
Ik ga me hier echt nooit vervelen 
Zing je dit liedje met me mee?  

 
Tra la la la etc. 

 
Hé kijk ze zwaaien met een lach 
En iedereen zit voor zijn tentje  
Er speelt ook nog een heel leuk bandje en ik zing de hele dag 

 
Zo blij dat ik vakantie vier 
Ik loop met mijn wcpapier 
En tandenpoetsen in ‘t toilet  
En elke avond laat naar bed 
Ja ik blijf hier blijf hier ja hier ja hier 

 
Tralalala etc. 

 
De hele dag in de natuur en ’s avonds zingen met gitaren 
En in je pyjama natte haren en worstjes braden op het vuur 

 
Ik voetbal, pingpong, badminton 
Een ijsje bij de ijssalon 
ik heb al zoveel ijs gegeten 
ik ga het hier echt nooit vergeten Ik zing ik zing in de zon 

 
Tralalala etc  
 

Origineel: Chanson Bohème 

 

https://open.spotify.com/track/0OhhXICkVKW5xCJdZcq9ap?si=ed4717d724164039
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Carmen, Bizet (2):  

 
De tweede aria is de bekende ‘Habanera’. In de originele opera de opkomst van de 
verleidelijke Carmen. 
 

 In Camping Pavarotti is dit de opkomst van Mevrouw Callas de toiletdiva. Zij 
zingt samen met haar wc-rollenkoor over de etiquette in het toilet. Ook 
hebben wij hier een klein stukje van wel de allerbekendste aria uit de 
operawereld in weten stoppen, namelijk ‘Der Holle Rache’ van de Koningin 
van de Nacht uit de opera ‘Die Zauberflöte’ van Mozart. (U herkent het 
meteen) 

 

Callas: De toiletten zijn weer zo vies 
het ruikt hier overal naar poep en pies 

 
Kijk hier zit nog een bruine streep 
En vieze haren plakken op de zeep 

 
Steeds maar poetsen is toch geen lol 
Soms ligt in het midden nog een drol 

 
Ben je klaar nou trek dan eens door 
Want anders zing ik samen met mijn koor 

 
Geknoei, geknoei, geknoei, geknoei! 

 
WC-rollen:  de toiletten zijn weer zo vies 

het ruikt hier overal naar poep en pies 
Steeds maar poetsen is toch geen lol 
Soms ligt in het midden nog een drol 

 
Callas:   En doe ook goed de deur op slot  

En mik eens netjes middenin de pot 
Een grote plas ligt op de grond 
Want jullie sproeien maar wat in het rond  

 
WC-rollen:  NIET OP DE RAND 
 
Callas:  Niet op de rand, mijn lieve jongetjes niet op de rand 
 
WC-rollen:  DE BRIL OMHOOG 
 
Callas:   de bril omhoog, want dan zitten ook de meisjes droog 
 

Ruiken je windjes naar natte hond 
Spuit dan wat luchtverfrisser in het rond 
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Je zal dan merken dat iedereen roept 
Het lijkt wel of ze bloempjes poept 

 
WC-rollen:  NIET OP DE RAND 
 
Callas:  Niet op de rand, mijn lieve jongetjes niet op de rand 
 
WC-rollen:  MEVROUW CALLAS  
 
Callas:   Luister naar Callas want straks zit er overal weer 

Plahahahahas  Plahahahahas 
hier zit plas ja daar zit plas ja overal zit plahahahahas 

 
Callas:  Was je handen netjes schoon 

Dat vinden wij toch allen heel gewoon 
  Vergeet de zeep niet op je hand  

En was de voor en achterkant 
 
WC-rollen: DE KRAAN NIET AAN  
 
Callas:   Laat de kraan niet aan.  

Dit is hoe je naar ‘t toilet moet gaan 
 
WC-rollen: DE VLOER WEER BLANK 
 
Callas: Staat de vloer weer blank nou dan heb ik (toch) weer stank voor dank 
  
Carmen: VOOR DANK 
 

Origineel: Habanera 

 

Carmen, Bizet (3):  

 

 
De Toreador aria, ‘Votre toast je peux vous le rendre’ waarin stierenvechter 
Escamillio zingt over het vechten met een stier in de arena, is ook weer zo’n 
overbekende aria.  
 

 In Camping Pavarotti: In Camping Pavarotti is de stier een overenthousiaste 
hond geworden die zijn baasje goed bewaakt. Carmen verkleedt zich als 
stierenvechter en zorgt er met lekkere worstjes voor dat de hond binnen de 
kortste keren aan haar voeten ligt en haar erlangs laat. Het bekend klinkende 
‘toreador’ is in onze zomerse versie ‘Laat me erdoor’ geworden.  

 

https://open.spotify.com/track/3pzBD8BVdrv7VJ7glRYshl?si=1d38d3a91dd9469d
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Domingo: Wie is daar? ik ruik hier groot gevaar 

jongens meisjes dit is mijn gebied 
verboden toegang nu ben je de sigaar 
Niet zo bang zijn hoor want ik blaf maar bijt niet 

 
Ben geen hondje voor op je schoot 
Ik kan wel kunstjes kijk dat is zo gaaf 
Zit en af, rol en poot 
En dan zegt mijn baasje goed gedaan jij bent braaf 

 
Kijk maar uit voor mijn natte snuit 
Want meisje jij houdt mij niet aan de lijn 
Pas maar op doe een stap achteruit 
He ga weg dit is mijn terrein 
Niet doen jij krijgt een hondenzoen, Oeoeoeoeehh 

 
Je komt er niet door nee jij komt er niet door 
Komt er niet door komt er niet door 
Ja ja een echte waakhond dat ben ik 
En jij bent een stouterik 
Nee jij komt er niet door  
komt er niet door  
Jij krijgt een grote lik 

  
Je komt er niet door nee jij komt er niet door 
Komt er niet door komt er niet door 
En met mijn kwispelstaart en mooie vacht 
Houd ik hier zo de wacht 
Nee jij komt er niet door  
komt er niet door  
nee dat had jij gedacht 

 
 
Carmen: Laat me erdoor 

Kom laat me nou erdoor 
Laat me erdoor 
Laat me erdoor 
Open nu maar eens die grote bek 
Voor een lekkere snack 
Kom laat me nou erdoor 
Laat me erdoor 
Nu is dit mijn plek 

 

Orgineel: Toreador 
 

https://open.spotify.com/track/2lGThJ9GK9ugarKkVAN58b?si=a4dc1f01ef2948bc
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Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart 

(1) 

 
Daarna zingt de hond met een bek vol worstjes Hm-Hm-Hm uit de Zauberflöte. In de 
originele opera zingt de vogelvanger Papageno deze aria nadat hij een slot op zijn 
mond heeft gekregen: 
 
Domingo:  Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! 
 
Carmen  Wat ben jij nu toch een lief hondje ineens 

Nu ben ik niet meer bang 
 
Domingo:  Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! 
 
Carmen:  Wat ben je braaf zo, istie braaf. 

Sorry wat? Oh nu mag ik erlangs? 
 

Domingo:  Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!  
 
Carmen:  Mag ik naar binnen? 
 
Domingo:  Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!  
 
Carmen:  Ik mag naar binnen! 
 
Domingo:  Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm!  
 
Carmen:  Ik moet nu gaan ik zie je wel weer 
 
Domingo:  Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! 
 
Carmen: Ik moet nu gaan ik zie je wel weer, ciao en tot de volgende 

keer! 
 
Origineel: Hm! Hm! Hm! Hm! (Zauberflöte) 
 
 

  

https://open.spotify.com/track/6cd9oXVPaSSc3EafSNroGy?si=df65b93b3e844287
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Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart 

(2) 

 

Al eerder kwamen er fragmenten voorbij uit de sprookjesachtige Zauberflöte van 
Mozart. Een vrolijke opera over prins Tamino die Pamina gaat bevrijden met hulp 
van de ietwat dommige vogelvanger Papageno. 
 

 In Camping Pavarotti: Als Carmen iemand hoort zingen zingt ze samen met 
Tamino een stukje van het duet van Papegeno en Papagena ‘Pa-pa-pa-pa’. 
Carmen speelt in Camping Pavarotti op haar melodica veelvuldig een 
melodietje uit deze voor kinderen hele leuke opera. Mozart gebruikte 
hiervoor de melodie van een bekend volksliedje: ‘Es klinget so herrlich’. 
Deze wordt normaal gespeeld op een klokkenspel en Carmen en Tamino 
spelen het liedje op gitaar en melodica. ‘Es klingets o herrlich’ wordt ‘Ja 
zingen is heerlijk’: 

 
Tamino:  Ja zingen is heerlijk 

Ja zingen is fijn  
Lalala la lalalala 
La la la la la 

 
Op de camping in je tentje 

 
Carmen: In de auto of de trein  
 
Samen: Lalala la lalalala 

La la la la la 
 
Carmen: In het zwembad  
 
Tamino: de douches 

 
Carmen: het bos  
 
Tamino: of op het plein 
 
Samen: Lalala la lalalala 

La la la la la. 
 
Ja zingen is heerlijk 
Ja zingen is fijn  
Lalala la lalalala 
La la la la la 

 
Origineel: Es Klinget so herrlich (Die Zauberflöte) 

https://open.spotify.com/track/4kd62Z6hDhLJ8bsrETydr7?si=9b966d092f524741
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La Cenerentola, Rossini 

 
 
La Cenerentola van Rossini is een komische opera naar het verhaal van Assepoester. 
‘Zitto zitto, piano, piano’ is een duet voor tenor en bariton en betekent zoiets als 
‘ssst, stil en zachtjes’. Prins Ramiro en zijn vriend Dandini zijn weggeslopen van het 
diner met Clorinda en Tisbe naar de tuin. Ze vertellen elkaar hoe verwaand ze de 
dames vinden. Maar ze moeten zachtjes roddelen anders worden ze betrapt. 
 

 In Camping Pavarotti: ‘Zitto zitto, piano, piano!’ Deze zin hoor je meneer 
Varotti op de camping regelmatig roepen omdat hij wil dat het stil is en 
iedereen zachtjes praat. Carmen en Tamino zingen deze aria waarin ze de 
spot drijven met ouders die de hele tijd zeggen dat je stil moet zijn. 

 
Tamino: Zitto zitto piano piano 

Waarom moet ik dat steeds horen 
 
Carmen: Zitto zitto piano piano 

Knoop dat nou eens in je oren 
 
Tamino: Ik wil rennen ik wil springen 
 
Carmen: Ik wil dansen, ik wil zingen 
 
Tamio:  Maar dan hoor ik telkens weer mijn Pa 

Zitto zitto Zitto zitto  
 
Carmen: Piano piano piano piano  
 
Tamino: Of het even zachter kan 
 
Carmen: Doe maar rustig jongeman 
 
Tamino: Blijf maar zitten op je stoel 
 
Carmen: Wat een suffe saaie boel 
 
Tamino: Zitto zitto  
 
Carmen: piano piano 

Hou eens op met dat gegil 
 
Samen: Waarom moet het altijd stil 
 
Samen: Ik zing liever ik zing liever ik zing liever lekker hard.  
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Tamino: Papa luister eens ik wil je een mooi liedje laten horen  
 
Carmen: Nee daar heb ik nu geen tijd voor ruim maar eerst je kamer op 
 
Tamino: Ja maar, luister nou heel even want ik wil graag met je zingen  
 
Carmen: Nee daar heb ik nu geen tijd voor zeur nu niet zo aan mijn kop 
 
Tamino: Zitto zitto zitto zitto 
 
Carmen: Wees nou eens stil 
 
Tamino: Piano piano piano 
 
Carmen: Nu geen gegil 
 
Tamino: Zitto zitto zitto zitto 
 
Carmen: Leer nou eens luisteren 
 
Tamino: Piano piano piano piano 
 
Carmen: Ga nou eens fluisteren. 
 
Samen: Nee dat doen we lekker niet! Nee! 
  Wij blijven zingen, jajajaja 
  Wij blijven zingen, 

We zingen hard, wij zingen hard, wij zingen hard! 
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Turandot, Puccini 

 
 
Het welbekende Nessun Dorma is Luciano’s Pavarotti meest bekende aria. In 1990 
werd het gebruikt voor het WK voetbal toen hij het zong tijdens een concert van de 
Drie Tenoren. Uiteindelijk werd het het lijflied van Pavarotti. In de opera bezingt 
prins Calaf met Nessun Dorma (niemand zal slapen) zijn liefde voor prinses Turandot. 
Maar iedereen die met haar wil trouwen moet eerst drie raadsels opolossen. Lukt dit 
niet dan wordt je onthoofd. Calaf zingt vol vertrouwen dat het hem zal lukken. 
 

 In Camping Pavarotti bezingt meneer Varotti zijn liefde voor zijn overleden 
vrouw Ma Varotti. ‘Nessun Dorma’ wordt ‘Lieve mama, ik kan niet meer 
slapen’. 

 
Pa V:  Lieve mama, lieve mama 

Ik zit nu zo te gapen 
Maar ik kan nog niet slapen 
’t is hier zo donker kon ik jouw stem maar horen 
Mijn lieve mama 
de sterren schijnen in de nacht,  
Een enge schaduw danst op mijn plafond.  
Ik ben zo bang was jij maar bij me  
Ik wou dat je nog een keer voor me zong 

  
Origineel: Nessun Dorma (Pavarotti) 

Gianni Schicci, Puccini 

‘O mio babbino caro‘ (Oh mijn lieve pappa) is een aria uit de opera Gianni Schicci 
van Puccini. In deze aria zingt Laurette naar haar vader Schinni over haar geliefde 
Rinuccio. Er zijn spanningen ontstaan tussen haar vader en de ouders van Rinuccio 
en ze dreigen uit elkaar te moeten gaan. 
 

 In Camping Pavarotti zingt Carmen deze aria op het einde van het stuk. Dit 
was het lied wat Ma Varotti altijd voor Pa Varotti zong op de Grote Zang 
Avond. Carmen verkleedt zich met hulp van mevrouw Callas als Ma Varotti  

 
 om hem zo duidelijk te maken dat hij weer moet gaan zingen. Met een 

prachtig klein nieuw arragement en een tekst die past bij de originele klanken 
wordt het een heel lief liedje: 

 
Carmen: O papa kijk toch niet zo 

Je krijgt het niet kado 
Voel je een traan of buikpijn     
En wil je niet alleen zijn 

https://open.spotify.com/track/3DtphM0BKeGoECEgB4YXqM?si=9b6c76624c274033
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Ja dan kan je weer lachen 
Als je maar met mij meedoet  
Zing nu een vrolijk liedje en dan komt alles goed 
 

Orgineel: O mio babbino caro 

La Traviata, Verdi:  

 

‘Libiamo ne' lieti calici’ (laten we drinken uit de gelukkige bekers) is een echte feest -
en drank aria uit de opera La Traviata van Verdi. Tijdens een nachtelijk feest zingen 
Violetta en Alfredo samen met de gasten dit lied. 
 

 Dit is het slotlied van Camping Pavarotti. Pa Varotti komt tot inzicht, hij wil  
weer zingen en de camping wordt weer een muziekcamping! Dan is het feest 
en zingen alle personages uit de voorstelling mee! De drank is vervangen 
door ColiCola (een speling op ‘Funiculi Funicula’ wat u tijdens de intro hoort). 

 
Meneer Varotti:  Vandaag is de dag waarop alles weer mag 

Ja we zingen en drinken colicolicola 
en waar ik ook ga ik wordt toch nooit stil! 
Want ik zing weer zo vaak als ik wil 
 

Carmen:   Al huil ik soms, ben ik niet blij 
Toch ben ik altijd blij met mij 
Al hoor ik er niet altijd bij 
Toch ben ik blij met mij 

 
    en waar ik ook ga, ‘k weet op elk ogenblik  

ja m’n allerbeste vriend dat ben ik (3x) 
 
Jan Sevilla:   Vandaag is de dag waarop alles weer mag 

Ja we zingen en drinken colicolicola 
en waar ik ook ga ik weet op elk ogenblik 
ja m’n allerbeste vriend dat ben ik 

 
Domingo:   Al huil ik soms, ben ik niet blij 

Toch ben ik altijd blij met mij 
 
Carmen:   Al hoor ik er niet altijd bij 

Toch ben ik blij met mij 
 
Callas:    Vandaag is de dag waarop alles weer mag 

Ja we drinken colicolicola 
 
Carmen:    Al huil ik soms, ben ik niet blij 

https://open.spotify.com/track/1HrN7Wxq1DNuCdU26qvU5c?si=77017aa28cab4c23
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Tamino:   Toch ben ik altijd blij met mij 
 
Carmen:    Al hoor ik er niet altijd bij 
 
Tamino:   Toch ben ik blij met mij 
 
Samen:   Vandaag is de dag waarop alles weer mag 

Ja we zingen en drinken colicolicola 
en waar ik ook ga ik weet op elk ogenblik 
ja m’n allerbeste vriend dat ben ik 

    Blij! Blij! Ik ben blij met mij 
Blij! Blij! Ja wij allebei 
Blij! en jij? 

 
Orgineel:  Libiamo ne' lieti calici 

https://open.spotify.com/track/7qa1yf6QGGHnDbJhvccgeM?si=1a19ad1152494c9a
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Over de maker 

 
 
Mark van Vliet 
 
Een koor van toiletrollen die de Habanera uit Carmen 
zingen? Geen Barbier van Sevilla maar Tuinier Jan 
Sevilla? Tandenpoetsen op de Can Can van Offenbach? 
Ja! Het ìs klassieke muziek, het ìs opera maar door de 
unieke komische en fysieke vorm worden bekende 
composities nieuw leven in geblazen en zullen jonge 
kinderen de bekende melodieën nooit meer vergeten. 
 
Mark van Vliet wil met veel humor en fantasie kinderen 
enthousiast maken voor klassieke muziek en opera. 
Verpakt in een nieuw vrolijk avontuur laat hij beroemde 
melodieën op aansprekende wijze tot leven komen op 
het podium. Het herkenbare verhaal en de parade aan 
kleurrijke personages sluiten perfect aan bij de 
belevingswereld van kinderen. Zo worden kinderen en 
hun ouders ongedwongen meegenomen in een canon 
van de bekendste aria’s en klassieke stukken en lopen ze springend en zingend de 
zaal uit! 

 
  



 

 27 

 
 
Lees verder of bekijk filmpje hier: Hoe ik met HUMOR en FANTASIE kinderen 

enthousiast wil maken voor KLASSIEKE MUZIEK en OPERA! 
  

 
‘Als klein jongetje keek ik mijn ogen uit tijdens grote concerten van mijn vader die 
hoornist was in het Rotterdams Philharmonisch Orkest.  
Ik had moeite met stilzitten en mijn voeten trappelden enthousiast mee met een 
ouverture 1812 of William Tell. Er 
is iets in die muziek van zo’n groot 
vol orkest dat me een kick geeft 
door mijn hele lijf! Mijn moeder 
legde dan weleens haar hand op 
mijn knieën, wat het teken was 
dat ik te druk heen en weer zat te 
bewegen en waarschijnlijk heel de 
rij met bejaarden daarvan mee 
kon genieten. Ik stond vooral te 
stuiteren als het koper losging. Ik 
vroeg dan ook regelmatig: “Papa, 
wanneer speel je weer iets 
hards?”  

  
Ik vond het orkest van mijn vader fantastisch en thuis zette ik vaak een plaat op en 
speelde ik het orkest na. In mijn vaders veel te grote rokkostuumjas werden pannen 
pauken en bananen dwarsfluiten. Ik wil in mijn voorstellingen ook geen kant en klaar 
decor, maar alledaagse spullen die de fantasie van kinderen prikkelt. Een borstel 
wordt een strijkstok, twee deksels worden bekkens en doe een rubberen 
handschoen op je hoofd en je bent een kip. 
In mijn nieuwe voorstelling Camping Pavarotti verwerken we allerlei campingspullen 
in de kostuums. Carmen krijgt een koepeltentje als jurk, mevrouw Callas een 
Victoriaanse pruik van een dweil en de hond Domingo een toreadorpak van een 
slaapzak. Zo herkennen kinderen alles en hopelijk kan ik ze inspireren om thuis hele 
scènes lekker na te spelen.  

 
Op de jeugdtheaterschool kon ik mijn energie als puber kwijt in jeugdopera’s als 
Carmen en Turandot. Daar ontstond de liefde voor opera’s. Voor mij is het zo 
vanzelfsprekend maar helaas voor veel kinderen niet. Dat wil ik veranderen. Ik wil 
met mijn voorstellingen klassieke muziek en opera aansprekend en toegankelijk 
maken voor kinderen. Ik wil ze door een vrolijk gek verhaal ongedwongen laten 
genieten van die prachtige muziek! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ukAd_8om-U8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ukAd_8om-U8&t=10s
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Er zit zoveel in die muziek dat mijn creatieve brein op hol slaat! Eerst luister ik 
heel veel muziek en dan ontpoppen zich vanzelf scènes, kostuums en 
kleurrijke personages in mijn hoofd. Als ik die ideeën dan aan regisseur Olaf 

van de Ven vertel, gaat hij meteen in die gekkigheid mee. In de repetitieruimte 
buitelen we over elkaar heen! Hij houdt net zo erg van die fantasie en humor als ik. 
Zelf is hij ook echt een toffe speler en hij stimuleert enorm het energieke spelplezier 
in mij!  
 
Daarna schrijf ik nieuwe teksten op bekende aria’s en rijg ik verschillende 
composities aan elkaar tot een echt grappig verhaal voor kinderen. Tijdens de 
voorstelling gaat het dan echt leven en dan zie je ineens kinderen meeklappen als ik 
op een wastafel drum met de CanCan of ze miauwen terug als ik Rossini’s kattenduet 
zing.  

  
Op een dag wil ik zeker één van mijn voorstellingen nog spelen samen met een groot 
orkest. Uiteraard iets hards en dan mag elk kind meetrappelen, stuiteren en de hele 
rij mee laten dansen!’  
 
Mark van Vliet 
 

Met zijn vorige voorstellingen  Help! Ik heb een vlieg ingeslikt en de Reuze Dwerg die 

een kopje kleiner wil zijn tourde hij afgelopen jaren met succes langs scholen en 

theaters door Nederland en België.  

 

‘Met veel humor en artistiek vakmanschap laat Mark kinderen ongemerkt en 

ongedwongen kennis maken met klassieke muziek en opera. Mark van Vliet is een 

acterende wervelwind die iedereen, jong èn oud, vastpakt en meeneemt op zijn 

wonderbaarlijke reis.   

 

Olaf van de Ven, Regisseur. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YL9KCO26fWM&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=00ivLJRES5Y&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=00ivLJRES5Y&t=6s
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Recensie 

 

 

ZEEWOLDE – Maandagmiddag 21 juni presenteerde cultuurmakelaar Marina van 
Arendonk “met trots” het cultuureducatieve programma Verbeelding&Co voor het 
schoolseizoen 2021 – 2022. Een select gezelschap ‘Zeewolder culturele partners’ 
was daartoe geheel coronaproof aanwezig in De Verbeelding. De 
schooldirecteuren, cultuurcoördinatoren en andere vertegenwoordigers van de 
sector lieten zich na een korte inleiding vermaken met ‘Camping Pavarotti’, een 
bijzonder originele (muziek-)theatervoorstelling voor jong en oud. Ze kregen 
daarmee een verrukkelijk voorproefje van een seizoen waarin dit soort 
voorstellingen gelukkig weer kunnen en mogen. 

Mark van Vliet en Liza Lozica zetten in ‘Camping Pavarotti’ een aantal grappige 
personages neer in een verhaallijn rond een camping waarop op last van eigenaar 
Varotti niet meer mag worden gezongen. Dat er dan juist heel veel wordt gezongen 
ligt voor de hand, en beide spelers tonen zich hierin buitengewoon behendige vocale 
acrobaten. Nieuwsgierige campinggast Carmen krijgt in het verhaal te maken met 
onder andere de licht hysterische toiletmevrouw Callas (Mark van Vliet in falset), en 
een hond die zich laat paaien met worstjes (diezelfde Mark van Vliet, maar dan als 
welluidende bas…). Het geeft aan hoe veelzijdig beide stemmen zijn, en hoe 
wendbaar ze worden gebruikt. Het ene moment klinkt een coloratuursopraan, het 
andere een warme bariton, het is er allemaal. 

Doel van de voorstelling is om klassieke muziek op een toegankelijke manier aan een 
jonge doelgroep te presenteren. Op zijn website schrijft van Vliet: “Klassieke muziek 
is geen ‘hoogstaande muziek’, niet mooier of beter dan rock, blues of pop. Je hoeft 
het niet per se in een concertzaal te zien om ervan te kunnen genieten.” Dat 
uitgangspunt krijgt op een wel heel muzikale en boeiende manier handen en voeten. 
In voortreffelijke en vooral subtiele arrangementen klinken bekende aria’s uit al 
even bekende opera’s op originele nieuwe teksten, uiteraard in het Nederlands. Dat 
begint al als tuinier Jan Sevilla de naam van barbier Figaro (uit Rossini’s opera ‘De 
Barbier van Sevilla’) laat klinken als ‘Prima zo!’. En zo gaat het verder, van Rossini via 
Mozart en Puccini naar Verdi. Prachtig als Pa Varotti zijn liefde voor Ma Varotti 
bezingt (hij danst met slechts een jurk, want zij is niet meer…) in de aria ‘Nessun 
Dorma’ uit Puccini’s ‘Turandot’. Door een bariton in plaats van een tenor, maar 
daarom niet minder aandoenlijk: ‘touching’! 

De voorstelling presenteert zich in lagen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld De 
Fabeltjeskrant, uit vervlogen tijden. Oh nostalgie… Het lekker uitvergroten van de 
karakters en het vlotte speeltempo zullen vooral het heel jonge publiek aanspreken, 
de herkenbaarheid van de ‘typetjes’, de steken onder water en de woordgrappen 
(toiletgebouworkest…) maken met name de oudere kinderen en volwassen aan het 
lachen. Het is daarmee echt een familievoorstelling die het overal goed zal doen. 
Theaters, scholen, festivals: boeken, deze rasartiesten! Toegankelijk muziektheater 
van dit niveau vind je zelden. Verbeelding&Co schoot in de roos!  
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Credits: 

 

Concept en liedteksten: Mark van Vliet 

Regie: Olaf van de Ven:  Jeugdtheatercollectief Meneer Monster 

Spel: Mark van Vliet en Evelien van der Ham / Liza Vjera Lozica 

Arrangementen: Tom Spaapen 

Zangcoach: Jacqueline Janssen -  JaJa zangcoach 

Kostuums: Annemarie Klijn 

Decor: Joris Hornman 

Poppenmakers: Beeldmakerij 

Tekstbijdrage: Mirthe Bron 

Techniek: Joël Plas / Therese van Bokkum 

Poster: Michiel Schellekens 

Boekingen: Buro Bannink 

 
 
Mede Mogelijk gemaakt door: 
Stichting de Vos met negen staarten, Jeugdtheater Hofplein, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Janivo Stichting, Gravin van Bijlandtstichting en Elise Mathilde Fonds 
 
 
 
 

Mark van Vliet – Theater 
Website: www.markvanvliet.nl 

Tel. +31 (0)6 22 57 25 34 
Email: info@markvanvliet.nl 

Instagram: https://www.instagram.com/markvanvliettheater/ 
Facebook: https://www.facebook.com/MarkVanVlietTheater/ 

https://markvanvliet.nl/
https://www.meneermonster.com/
https://www.jaja-zangcoach.nl/
https://beeldmakerij.com/
https://www.burobannink.nl/
http://www.markvanvliet.nl/
mailto:info@markvanvliet.nl
https://www.instagram.com/markvanvliettheater/
https://www.facebook.com/MarkVanVlietTheater/
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Kleurplaat 


	Welkom!
	Video’s en meer
	Over de voorstelling
	Voorbereiding voor de voorstelling
	Karakters uit de Voorstelling
	Muziek uit de voorstelling
	Barbier van Sevilla, Rossini
	Carmen, Bizet (1):
	Carmen, Bizet (2):
	Carmen, Bizet (3):
	Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart (1)
	Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart (2)
	La Cenerentola, Rossini
	Turandot, Puccini
	Gianni Schicci, Puccini
	La Traviata, Verdi:
	Over de maker
	Recensie
	Credits:
	Kleurplaat

