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Beste docent, 

We kijken er naar uit om u en uw leerlingen binnenkort te mogen 
ontvangen bij de voorstelling De Barbier van 
DESCHONECOMPANIE. 
Om de klassen voor te bereiden op het voorstellingsbezoek kunt u 
gebruik maken van deze lesmap. 

Hierin vindt u informatie over de voorstelling, en daarbij aansluitende 
opdrachten die betrekking hebben op de vorm en de inhoud van de 
voorstelling. 
Er zijn uiteenlopende opdrachten in verschillende vormen, die 
bekeken, gedaan, of bediscussieerd moeten worden. U heeft de 
vrijheid om zelf de opdrachten te selecteren die voor uw les en klas 
het meest geschikt zijn. 
Op deze manier hopen we dat de voorstelling en thematiek alvast 
kunnen gaan leven in de klas. 
  
We kijken uit naar uw bezoek! 
  
Voor meer vragen over deze lesmap, 
of vragen na het zien van de voorstelling,  
kunt u zich wenden tot: 
deschonecompanie@gmail.com 

Veel plezier met de opdrachten 
en natuurlijk ook met de voorstelling, 

vriendelijke groet, 

De makers van De Barbier 
DESCHONECOMPANIE 
www.deschonecompanie.be
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Over het gezelschap 
DESCHONECOMPANIE 

Het gezelschap dat DE BARBIER heeft gemaakt heet 
Deschonecompanie. Deschonecompanie werd in 2017 
opgericht door Tom Goossens en Wouter Deltour. Tom is een 
theatermaker en acteur, met een grote liefde voor opera. 
Wouter is een jazz- en klassiek pianist en muzikant, met een 
grote liefde voor theater. Samen maken ze voorstellingen 
waarbij beide genres, toneel en opera, elkaar ontmoeten. De 
voorstellingen van Deschonecompanie zijn dan ook altijd heel 
muzikaal. Er wordt tekst gesproken, maar veel van de teksten 
staan op muziek en worden op ritme gezegd of gezongen. In de 
voorstellingen van Deschonecompanie spelen acteurs en 
operazangers samen. De acteurs spelen én zingen, de zangers 
zingen en spelen mee als acteur. Vaak zingen de zangers 
stukken in de originele taal, bijvoorbeeld het Italiaans, en 
vertalen de acteurs de zangers in hun spel. 

OPERA 
Wat is opera? Een paar begrippen 

OPERA: een opera is een vorm van muziektheater, waarbij een 
toneelstuk op muziek wordt gezet, en geacteerd en gezongen 
wordt door klassiek getrainde zangers. Het genre van de opera 
is ontstaan in Italië rond 1600. Doorheen de geschiedenis zijn 
er veel verschillende  vormen van opera’s ontwikkeld: soms met 
gesproken delen die de gezongen delen afwisselen  (‘singspiel’), 

soms van een erg korte duur (‘intermezzi’), soms met een 
serieus onderwerp   (‘opera seria’), of soms net als een lichte 
komedie bedoeld (‘opera buffa’).   

ARIA: een aria is een muziekstuk uit een opera dat door één 
personage gezongen wordt. Je zou kunnen zeggen dat een aria 
in een opera dus is zoals een monoloog in een toneelstuk. Het  
woord ‘aria’ komt van het Latijnse woord ‘aer’, wat letterlijk 
‘lucht’ betekent. Niet omdat het veel lucht kost om te zingen 
(dat ook), maar omdat het vroeger wees op een bepaalde 
manier van spelen, een bepaalde stijl of sfeer. Een bepaalde ‘air’ 
of ‘atmosfeer’ rond het zingen/spelen dus.  

LIBRETTO: Het libretto is de tekst van een opera: de woorden 
die gezongen worden. Een librettist is de schrijver van het 
libretto. Het woord ‘libretto’ komt van het verkleinwoord van het 
Latijnse ‘libro’, wat   boek betekent. Een libretto betekent dus 
letterlijk een klein boekje. 

VRAAG 
Wat stel je je voor bij opera? Heb je al eens een opera gezien? 
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OPDRACHT OPERA-PLAYBACK 
BEKIJKEN EN DOEN 
Een drama opdracht 

1. Bekijk met de klas het volgende fragment uit 
De Toverfluit van Mozart door The Royal Opera, 
gezongen door de sopraan Diana Damrau. Let 
op de grote bewegingen, de mimiek, de 
gebaren, de houdingen en het lichamelijke 
werk dat de zangers moeten doen om zo te 
kunnen zingen. Let op de grootsheid van de 
emoties; op welke manier brengen de zangers 
die over op het publiek? 

2. OPERA-PLAYBACK 
A. In groepjes 
Verdeel nu de klas in groepjes van drie of vier. 
Een groepje is steeds een clubje operazangers. 
De rest van de klas is publiek. Het groepje komt 
op onder luid applaus van het publiek en neemt 

een dramatische beginpositie aan. De docent 
zet de muziek aan.  
De groep die aan het spelen is playbackt het 
opera lied alsof ze zelf de zangers zijn. Ze 
mogen daarbij allemaal tegelijk ‘zingen’. Neem 
alles mee wat je gezien hebt in het filmpje; de 
grote gebaren, de grote emoties, de 
gezichtsuitdrukkingen en de passie. Speel ook 
samen: maak beelden met je medespelers, 
richt je zingen soms op je medespeler. Aan het 
eind van het nummer maakt de groep een 
grote operabuiging en applaudisseert het 
publiek.  
Gebruik als muziek beroemde operanummers, 
zoals: 
Link: Habanera - Carmen (Bizet) 
Link: O mio babbino caro - Gianni Schicchi 
(Puccini) 
Link: Papageno/na - De Toverfluit (Mozart) 
Link: The Cold Song - King Arthur (Purcell) 
Link: La Traviata - Libiamo (Verdi) 
Link: Nessum dorma - Turandot (Puccini) 

*Het maakt niet uit als de zangers het nummer 
eigenlijk niet kennen. Overtuigend playbacken 
is niet het doel van de opdracht, maar zoek 
naar spelplezier in het gepassioneerd 
bewegen. 

B. Met een grote groep 
De hele groep staat op een lijn van achteren op 
het speelvlak. Iedereen speelt tegelijk de 

zanger van een lied. Net als in de kleine 
groepjes playbackt iedereen mee met het 
nummer. Neem een beginpositie aan tot de 
muziek aangaat. Tijdens het nummer komt 
iedereen langzaam naar voren, zodat de hele 
groep vooraan bij het publiek eindigt.  

Spelopdracht: Je bent wereldberoemd, de hele 
zaal weet wie je bent. Iedereen komt speciaal 
voor jou naar het theater. Maar dit is het laatste 
lied van de laatste opera die je nog zal spelen. 
Hierna stop je. Je geeft nog een keer alles, je 
bent misschien ook een beetje emotioneel.  
*Extra opdracht: Helemaal tegen het einde van 
het nummer begin je je niet zo lekker te voelen 
en bij de laatste toon van de opera val je dood 
neer op de grond. De leraar kan dit moment 
aangeven.  

Gebruik voor deze opdracht Con Te Partiro van  
de Italiaanse zanger Andrea Bocelli. Zweep de 
spelers op en stimuleer ze om te blijven 
bouwen in de grootsheid en passie waarmee ze 
spelen. De muziek zal daar zeker bij helpen. 

Link: Con Te Partiro - Andrea Bocelli

DE TOVERFLUIT - DE KONINGIN VAN DE NACHT

 ‘Der Hölle Rache’ 

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg
https://www.youtube.com/watch?v=Sf-tjXevlyQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Q0ZDZB-AnM
https://www.youtube.com/watch?v=Q8K8wFk-tn8
https://www.youtube.com/watch?v=afhAqMeeQJk
https://www.youtube.com/watch?v=xN-JCdM4or0
https://www.youtube.com/watch?v=J1needAV_NQ
https://youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
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DE BARBIER 
HET ORIGINEEL 

De Barbier van Deschonecompanie is een bewerking van een opera uit 
1816. Dit origineel; ‘De Barbier van Sevilla’ (Il Barbiere di Siviglia) werd 
geschreven door de Italiaanse componist Gioachino Rossini. Rossini is 
de componist van de opera, hij schreef dus de muziek. (Leuk om te 
weten: Rossini was pas 24 jaar toen hij Il Barbiere di Siviglia schreef en 
hij moest dit ook nog eens heel snel doen; hij kreeg maar een week of 
twee de tijd!) Het libretto werd dan weer geschreven door Cesare 
Sterbini, en dat was dan weer gebaseerd op een toneelstuk van Pierre 
Augustin Caron de Beaumarchais. De Barbier van Sevilla was een opera 
buffa, en was dus bedoeld als een lichte, speelse, komische opera. Het 
is een beroemde opera die nog steeds heel vaak wordt opgevoerd. 

 

De Barbier van Sevilla heeft een liefdesverhaal als basis. In het Spaanse 
Sevilla woont een jong meisje: Rosina. Zij wordt streng bewaakt door 
haar voogd, Dokter Bartolo, die stiekem met haar wil trouwen. Dan komt 
er een jonge graaf aan in de stad: Graaf Almaviva. Hij is verliefd op 

Rosina en wil haar zijn liefde verklaren, maar dokter Bartolo staat hem 
steeds in de weg. Met de hulp van zijn goede vriend Figaro, kapper en 
manusje-van-alles van de stad, verzinnen ze allerlei listen om tot bij 
Rosina te komen en uiteindelijk met haar weg te vluchten. Zoals in veel 
vrolijke opera’s en toneelstukken uit die tijd komen er hier allerlei 
plannetjes en complotten, vermommingen en misverstanden bij aan te 
pas. Zo doet graaf Almaviva zich vanaf het begin al voor als een arme 
student, die zich dan weer verkleed als een dronken soldaat en later als 
een vervanger van de muziekleraar. Dat het plot nodeloos ingewikkeld 
is, is de bedoeling en onderdeel van het plezier van het stuk.  

BEKIJKEN 
Voor een uitgebreide, maar korte uitleg van het plot van de originele 
opera, zie de video links waarin in ‘a long story short’ het stuk met al zijn 
plotwendingen wordt samengevat, zelfs met behulp van tekeningen. (in 
het Engels)  
Of als je durft: in deze supersnelle animatie wordt De Barbier van Sevilla 
zelfs samengevat in slechts 44 seconden. (in het Engels) 

THE BARBER OF SEVILLE: LONG STORY SHORT

OPERA SHORTS: THE BARBER OF SEVILLE

https://youtube.com/watch?v=b5SfItUsxU4
https://youtube.com/watch?v=wyfvuVh0ksc
https://www.youtube.com/watch?v=wyfvuVh0ksc
https://www.youtube.com/watch?v=b5SfItUsxU4


6

DE BEWERKING 

De Barbier van Deschonecompanie is een bewerking van deze 
opera uit 1816. In de eerste plaats is het een stúk korter, zijn er 
minder personages, maar één operazangeres en één piano in plaats 
van een volledig orkest en wordt het gespeeld in het Nederlands (en 
een klein beetje Italiaans). 

Ook het verhaal is net even anders. Rosina, de gravin, is al ouder en 
blikt terug op haar verleden, waarin ze nog gelukkig was in de 
liefde. Ze heeft haar hoop in de liefde verloren en wil het opgeven. 
Dan verschijnen er drie spelers: een pianist, een toneelspeler en 
een zangeres. Zij samen proberen het geloof in de liefde van Rosina 
terug aan te wakkeren door haar te verleiden om het spel mee te 
spelen. Samen spelen ze het verhaal van haar bevrijding uit de 
toren waarin de dokter Bartolo haar heeft opgesloten. De 
toneelspeler neemt de rol van de graaf op zich en daagt Rosina uit 
om mee te spelen. Samen met de pianist, die alles muzikaal 
begeleidt, en de zangeres, bedenken ze de plannetjes: de 
toneelspeler verkleedt zich als dronken soldaat en later als 
muziekleraar om tot bij Rosina te raken. Ze gebruiken daarbij 
allemaal typische elementen uit de opera: de serenade, een koor en 
beroemde aria’s met onmogelijk hoge noten. 

VRAAG 
Rosina wordt uitgedaagd om mee te spelen. Dat doet ze ook, máár 
op een gegeven moment speelt zij zelf ook de rol van dokter 
Bartolo, die haar opgesloten houdt en niks met de liefde te maken 
wil hebben. 

Wat zou het kunnen betekenen dat Rosina ook Bartolo speelt? Wat 
kan dat vertellen over haar relatie tot de liefde?  

BEKIJK DE TRAILER VAN DE VOORSTELLING: 

https://vimeo.com/765677538
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FIGARO FIGARO FIGARO 

VRAAG 
In de Barbier van Deschonecompanie is het 
personage ‘Figaro’ geschrapt. In de originele 
opera is Figaro een barbier (een kapper die 
ook voor baarden en snorren zorgt), maar 
ook een ‘manusje-van-alles’: hij doet allerlei 
verschillende klusjes voor iedereen in de 
stad. Naast knippen en scheren bezorgt hij 
(liefdes)briefjes, voert hij gesprekken voor 
andere mensen, bemiddelt hij in ruzies en 
problemen, alles wat de mensen hem maar 
verzoeken.  
In De Barbier van Deschonecompanie is het 
personage Figaro veranderd in het 
p e r s o n a g e ‘ d e t o n e e l s p e l e r ’ . D e 
toneelspeler verkleedt zich dan weer in 
allerlei andere personages.  

Waarom zouden de bewerkers deze keuze 
gemaakt hebben? Op welke manier lijkt het 
personage Figaro op een toneelspeler? 

EEN BEROEMDE ARIA 
LUISTEREN EN BEKIJKEN 
‘Largo Al Factotum’ (vertaling: ‘Maak plaats 
v o o r h e t m a n u s j e - v a n - a l l e s ( e e n 
“Factotum”) van de stad) is een aria uit De 
Barbier van Sevilla, waarin Figaro zingt over 
alle dingen die hij kan en die hij doet. Hij 
doet een hele opsomming van al zijn klusjes 
en zingt over hoe iedereen hem nodig heeft 

en daarom steeds zijn naam roept: ‘Figaro 
Figaro Figaro!’. Het is de beroemdste aria uit 
het stuk en de beroemdste aria van Rossini. 
Waarschijnlijk heb je hem (misschien 
onbewust) al wel eens gehoord. De aria 
wordt ook veel gebruikt in (teken)films, 
zoals hieronder in een aflevering van Tom & 
Jerry. 

Waarom wordt deze aria vaak gebruikt in 
films en tekenfilms denk je? 
Welk gevoel roept deze aria bij je op? 
Hoe komt dat? 
Vind je het een grappige/komische aria? 

Largo Al Factotum in Tom & Jerry

https://youtube.com/watch?v=Cf2WckMuVNU
https://www.youtube.com/watch?v=TKDXr_fimQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Cf2WckMuVNU
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VERTALING/HERTALING 

De originele opera van Rossini is geschreven in het Italiaans. Voor de 
bewerking van Deschonecompanie heeft de bewerker dus veel vertalingen 
gemaakt van de Italiaanse liedteksten. Soms zijn de vertalingen letterlijk 
(volgens het woordenboek), maar vaker gaat het om minder strenge ‘vrije 
vertalingen’. Soms spreekt men daarom ook wel van een ‘hertaling’. Naast de 
inhoud van de tekst heb je bij een vertaling van liedteksten ook te maken 
met de rijm, de klanken en het metrum van het originele lied. En niet 
onbelangrijk: de vertaling moet nog steeds passen op de muziek! 

OPDRACHT ROSSINI VS TOM GOOSSENS 
LUISTER EN VERGELIJK 
Vergelijk de beroemde aria van Figaro in het Italiaans van Rossini met de 
Nederlandse vertaling van Tom Goossens voor Deschonecompanie. 
In de bijlage vind je een tabel met links de originele Italiaanse tekst, in het 
midden een vrij letterlijke vertaling van dit Italiaans, en rechts de hertaling 
van Goossens.  
*In De Barbier wordt deze aria dus gezongen / gezegd door een acteur!* 

Inhoudelijk 
Waarin verschillen beide versies inhoudelijk? En waarin komen ze overeen? 
Welke thema’s komen er in de vertaling van Goossens bijvoorbeeld wel 
langs, maar niet in de originele aria? 
Krijg je een idee van het karakter van ‘de toneelspeler’?  

Taal 
Wat valt je op aan de taal en aan de Nederlandse vertaling van Goossens? 
Welke klanken uit het Italiaans zie je terug in de bijbehorende Nederlandse 
vertaling? Wat kun je zeggen over de rijm? 
Wat doet Goossens met de vele herhalingen in het Italiaans? 
Kun je de Nederlandse woorden laten passen op het ritme van de Italiaanse?  
* Tip: Als een woord in het Italiaans eindigt op een klinker en het volgende 
woord begint met een klinker, dan wordt het samen gezongen als één 
lettergreep: ‘presto a bottega’ klinkt dan eerder als ‘presta bottega’, bijv. * 
Lukt het je om de Nederlandse tekst mee te praten over de Italiaanse 
muziek? 

https://www.youtube.com/watch?v=TKDXr_fimQ8
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OPDRACHT MAAK EEN EIGEN VERTALING 

DOEN 
alleen of in groepjes van twee 
1. Kies een stukje (bijvoorbeeld een couplet 

en een refrein) van een muzieknummer dat 
je mooi vindt. Kies voor een nummer dat 
geschreven is in een taal die je begrijpt, 
maar niet in het Nederlands.  

2. Maak eerst een letterlijke vertaling van het 
nummer in het Nederlands. Deze hoeft nog 
niet te rijmen of hetzelfde metrum te 
hebben.  

 * Metrum = als het ware de maat van je  
 gedicht, het spel van lettergrepen die wel  
 of niet beklemtoond zijn. *  
3. Maak nu je eigen Nederlandse hertaling van 

het nummer. Probeer ook te rijmen waar het 
origineel rijmt, en probeer je tekst op het 
nummer te laten ‘passen’. Je kunt ook 
spelen met het terug laten komen van 
dezelfde klanken die in het origineel 
voorkomen. Het mag best een vrije 
vertaling zijn. 

OPERA MEETS TONEEL, TONEEL MEETS 
OPERA 

Opera en Toneel zijn twee genres binnen de 
kunstvorm Theater.  
Welke verschillen tussen opera en toneel kun je 
bedenken?  

In De Barbier proberen de makers de twee 
genres met elkaar te laten clashen, en 
wederzijds te laten beïnvloeden, ook in de 
manier van spelen. Toneelspelers nemen 
typische dingen uit de opera over in hun spel, 
en operazangers nemen typische dingen uit het 
toneel over in hun spel.  

Wat kun je je voorstellen bij deze ‘typische 
dingen’? Wat zou het verschil in speelstijl 
kunnen zijn? 

BOVENTITELING 

Opera wordt vaak gespeeld in een andere taal 
dan de taal die het publiek spreekt. Veel opera’s 
zijn in het Italiaans, Frans of het Duits. In de 
o p e r a w e r k e n z e d a a r o m v a a k m e t 
boventiteling: een vertaling van de tekst die live 
meeloopt met de voorstelling en boven het 
toneel op een balk geprojecteerd wordt. Ergens 
achterin de zaal zit dan iemand die de 
boventiteling bedient en ervoor moet zorgen 
dat de tekst op tijd op het bord verschijnt.  

Bij de voorstellingen van Deschonecompanie is 
er nooit een boventiteling, maar probeert de 
regisseur om op andere speelse manieren het 
publiek duidelijk te maken wat er gezongen 
wordt. Daarvoor worden vaak de acteurs 
ingeschakeld die de zanger vertalen, of soms 
hetzelfde zingen / zeggen maar dan in het 
Nederlands. 

OPDRACHT TOLK 
DOEN 
Een drama opdracht 

Een leerling doet een gepassioneerd verhaal in 
jabbertalk: bijvoorbeeld in het nep-Italiaans of 
nep-Duits. Probeer echt een verhaaltje in je 
hoofd te maken en dit gedetailleerd te vertellen. 

Een tweede leerling is de tolk en improviseert 
een vertaling van het verhaal van de eerste. Kijk 
goed naar de lichaamstaal van de verteller. Wat 
voor tolk ben je? Heel afstandelijk, of juist heel 
empatisch, net zo gepassioneerd als de 
verteller? 
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OPDRACHT BOOS 
DISCUSSIE 

Heel soms zijn mensen boos na het zien van de voorstellingen van 
Deschonecompanie. 
Dit zijn vaak mensen die juist heel erg van opera houden of liefhebber 
zijn van de originele muziek van bijvoorbeeld Mozart, of in dit geval 
Rossini. Zij vinden niet dat je het originele werk zo mag bewerken: 
‘Mozart/Rossini draait zich om in zijn graf!’  
In het geval van De Barbier is er natuurlijk ook een hoop veranderd ten 
opzichte van het origineel: aan het verhaal, het plot en de personages. 
Maar ook wordt er gezongen en gesproken in het Nederlands, en wordt 
er gezongen door acteurs in plaats van geschoolde zangers!  
  
Waarom worden sommige mensen daar boos van, denk je? 
Wat vind jij daarvan? Kun je dit gevoel herkennen bij jezelf? 
Waar ligt voor jou de grens?  
Mag je alles doen als je een kunstwerk dat al bestaat wil bewerken?
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BIJLAGE


ROSSINI VS GOOSSENS
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13 Foto’s van Damien Thonnon, Raymond Mallentjer en Olympe Tits 


