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Salibonani maakt muziektheater.  De wereld van de muziek is immers een 
vrijbuitersplek waar geen vooroordelen bestaan.  Wij nemen het publiek 
graag mee naar die plek waar alles mogelijk is. 
Muziek is een middel om de fantasie open te breken en emoties los te 
maken.  Fantasie en emoties zijn dan ook het bindmiddel om ons als 
theatermakers tot kinderen te richten.  Emoties zoals vriendschap, 
eenzaamheid, liefde en angst staan in onze voorstellingen centraal op een 
manier die niet voor de hand ligt.  Geen educatieve lesjes, maar prikkelende, 
fantasievolle verhalen met veel humor.   
Na al die jaren en meer dan 2000 voorstellingen weten wij dat goeie 
theatervoorstellingen in staat zijn om een onuitwisbare indruk na te laten bij 
kinderen.  Dat maakt het ook zo geweldig om telkens weer nieuwe 
voorstellingen te verzinnen. 
Veel plezier met ‘Het luchtschip’.

Lukas Van Echelpoel (de kapitein)

Kapitein Zonneschijn verzamelt 
de gekste klanken en geluiden.

Die stopt hij in zijn klankendoos 
om mee te nemen in zijn 
zelfgebouwd schip.

Een schip waarmee hij door de 
lucht kan vliegen.

Een luchtschip!

I n h o u d
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d e  s p e l e r

Luka s  Van  Eche l p o e l
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Leo de woestijnmuis
Een woestijnmuis is een klein knaagdier, erg 
speels en gemakkelijk te temmen.  Hij houdt van 
gezelschap.

Leo de woestijnmuis werd gemaakt door Paul 
Contryn, een van de beste poppenmakers van 
Vlaanderen en reeds vele jaren huisscenograaf 
bij figurentheater DE MAAN in Mechelen.

Werkte samen met o.a. Kurt Van Eeghem,  Johan Verminnen, Bart Peeters, Jan Leyers, 

Kris De Smet (de Nieuwe Snaar), Jean Blaute, Frank Vaganée e.a.

Lukas chreef muziek voor radio- en tv-series en componeerde theatermuziek voor o.a. Het 
Mechels Miniatuur Theater, De Konininklijke Nederlandse schouwburg, het Fakkeltheater, Theater 
Pepijn, Compagnie Kaiet!, De Nieuw Amsterdam en Joop Van den Ende Producties.

In 1995 richtte hij Salibonani op.  

Eerdere producties van Salibonani: ‘Bonjour Micro’ (met Ivan Pecnik en Junior Mthombeni), 
‘Aha’ (met Kris De Smet van De Nieuwe Snaar) en ‘De vlucht van de wesp’.

I s a b e l  L e y b a e r t
r e g i s s e u r

Actrice en docente drama en toneel aan het Stedelijk 
Conservatorium van Mechelen.

Ze speelde onder meer Katrien in ‘Zone Stad’ en Margot 
in ‘Kaat en co’ en was ook te zien in de tv-series ‘FC De 
Kampioenen’, ‘Heterdaad’, ‘Aspe’ en ‘Flikken’.

In het theater speelde Isabel Leybaert o.a. bij Het Gevolg, 
Le Mal du Siècle, De Maan en Het Fakkeltheater.



Met de golven mee 	
(zeemanslied met accordeon)

De golven zingen: kom mee met mij
kom mee naar de zee, daar ben je vrij
de golven zingen het lied van de zee
zij zingen ... en lokken mij mee

Als kind wou ik altijd een zeeman zijn
ik dacht ik word later een kapitein
bang zijn van water dat kende ik niet
en nu zing ik luid mijn zeemanslied

	 ref
	 met de golven mee vaar ik op de zee
	 de golven zingen en lokken mij mee
	 op mijn schip wil ik zijn als kapitein
	 kapitein Zonneschijn.  

Ik vaar met mijn boot van land naar land
soms helemaal tot aan de overkant
Ik vaar met mijn boot van hier naar daar
ik ben niet bang van het gevaar

storm op zee laat maar waaien
rondom het schip zwemmen de haaien
die willen me graag als middagmaal
maar ik zing mijn lied in zeemanstaal

Ahoy! Ahoy!

Een piano met bretellen 

Ik was eens op reis
naar de zon
daar zag ik voor het eerst
deze accordeon

het lijkt wel een piano
ze is gewoon te gek
ze mag overal mee
ik draag ze rond mijn nek

refr:	 Pabada papa paba di baba
	 ik neem ze overal mee
	 pabada papa paba di baba
	 over land en over zee

Een piano voor schippers
of voor een kapitein
speciaal voor mij gemaakt
mooier kan het niet zijn

ze maakt wonderlijke klanken
dat kan ik je vertellen
ik hou van mijn accordeon
mijn piano met bretellen 

refr: Pabada papa paba di baba
	 ik neem ze overal mee
	 pabada papa paba di baba
	 over land en over zee	

Liedjes uit 
de 

voorstelling
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Muziekinstrumenten die de kapitein 
meebracht uit alle hoeken van de wereld.

Oceaantrommel
Een houten ring die aan beide kanten 
bespannen is met een vel. De trommel 
is gevuld met loden bolletjes (hagel).  
Door de trommel zachtjes heen en 
weer te wiegen kan men het geluid van 
de zee nabootsen.

vogelfluitje
De kapitein heeft een grote 
verzameling fluitjes om met de vogels 
te praten.  Dit is een fluitje om het 
geluid van een meeuw na te bootsen.

muziekdoosje
Bij dit muziekdoosje moet er gedraaid 
worden. Het maakt een prachtig 
geluid.

kokosnoot
Met twee helften van een kokosnoot 
kan men het hoefgetrappel van een 
paard nabootsen.
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melodica
Een  eenvoudig blaasinstrumentje met 
een mooie klank.
De melodica werd vroeger op school 
gebruikt tijdens de muziekles.

udu
Een Afrikaans slaginstrument in de vorm van een 
vaas.  Dit instrument heeft een geheimzinnige klank.

accordeon
De accordeon wordt ook 
‘schipperspiano’ genoemd.  De 
Fransen noemen dit prachtig 
instrument ook wel eens ‘piano à 
bretelles’.

duimpiano
Afrikaans tokkelinstrumentje.
Kinderen in Afrika bespelen dit 
instrumentje op hun dagelijkse tocht 
naar school.  Afrikaanse namen voor 
duimpiano: kalimba, sansa, likembe.
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schudappel
Dit is geen gewone appel.  Hij is hol en gevuld met 
rijstkorreltjes.
Als men er mee schudt, maakt hij een mooi geluid.
Je kan gemakkelijk zelf een ‘schudinstrument’ 
maken met een blikje en rijstkorrels of iets 
dergelijks.



darboeka
Een darboeka  (ook wel dumbek genoemd) 
is een vaastrommel die bespeeld wordt in 
het Midden-Oosten, op de Balkan en in 
Oost-Europa. 

regenmaker (hoe zelf maken?)
Een regenmaker is een oud muziekinstrument. 
En je kan er een maken van een keukenrol of ander 
materiaal als het maar een holle koker is. 
Je vult de koker met rijst. Met heel fijn gemalen schelpen bekomt 
men ook een mooi geluid. 
De koker maak je aan beide kanten dicht. Je prikt door de koker 
op diverse plaatsen saté- of cocktailprikkers . Daarna kan je de 
koker nog versieren. 
Klaar is je regenmaker. Als je de regenmaker onderste boven 
keert, hoort men het geluid van regen.
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Elektrisch pianootje
Roland

Dit pianootje wordt door Leo 
en de kapitein bespeeld.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaastrommel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaastrommel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Oosten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Oosten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_(schiereiland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_(schiereiland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa


Windtube
Een buis van plastiek.  Door ze boven je hoofd rond te draaien 

ontstaat er een zingend windgeluid.  De windtube was dertig, veertig 
jaar geleden zeer populair als speelgoed.

Hoe sneller men draait, hoe hoger de klank.

Schuiffluit
Door het schuifje verder open of dicht 

te doen, verandert de luchttoevoer in de 
fluit waardoor de hoogte van de klank 
verandert. Een speelse, eenvoudig te 

gebruiken fluit.

Windklokjes
Windklokjes komen oorspronkelijk uit 

het oosten. Ze worden in beweging 
gebracht door de wind en hebben 

een toverachtige klank. 
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Woudduivel
Een piepklein trommeltje.  Het vel van dit 

trommeltje is door een nylondraadje verbonden 
met een stokje.  Door het stokje te draaien 

ontstaat er een krassend, angstaanjagend geluid.



Elektronica 
als muziekinstrument

sample loop station (Boss RC-300)

Met een loop station neemt de kapitein geluiden en klanken van 
muziekinstrumenten op.  Deze klanken  worden onmiddellijk ‘in loop’ weergegeven.

Een loop is een kort geluidsfragment dat meerdere malen herhaald wordt. 
Bij het langdurig herhalen van het geluidsfragment wordt de loop een ritme.

sampler (Roland SP-404)

Toestel om geluiden en geluidseffecten weer te geven.

lichtmixer (Showtec)

In de voorstelling worden ongeveer 50 
spots en lampen gebruikt.  Deze worden 
door de kapitein zelf bestuurd via deze 
lichtmixer.
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De lantaarns van Kapitein Zonneschijn
hoe worden ze gemaakt?

Bevestig een houten balk 
op een werktafel met 
behulp van spanvijzen.

Schuif een leeg conservenblik over het 
uiteinde van de balk.  Nu kan je met 
behulp van een hamer en een grote nagel 
gaatjes kloppen in het blik.  Draai het 
blik zo dat het te bewerken gedeelte 
steeds vlak boven het hout komt te 
zitten. 
Je kan zelf je eigen tekening ontwerpen.

Plaats er nu een lampje of een kaarsje in.
Je kan de lantaarn ook ophangen aan een 
ijzerdraadje.
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theater Salibonani
HET LUCHTSCHIP

Beste leerkracht,

U doet mij een groot plezier door onderstaande 
vragen te beantwoorden via e-mail of post.
Op die manier kom ik te weten wat jullie van de voorstelling vonden.  
Bedankt!
Lukas Van Echelpoel
alias Kapitein Zonneschijn

Salibonani
Fort 8
2860 Sint-Katelijne-Waver
mail: theatersalibonani@skynet.be

1.  Wat vond u van de voorstelling?

2. Hoe zijn de reacties van de leerlingen?  Wat vonden ze goed, wat vonden ze 
minder goed?  Graag enkele opmerkingen van de leerlingen (op de achterkant van 
dit blad).

Naam van de school: 

Naam van de klas:

Naam van de leerkracht:

Adres van de school:

e-mailadres:

Plaats, datum en uur van de voorstelling:

mailto:theatersalibonani@skynet.be
mailto:theatersalibonani@skynet.be

