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Inhoud 
’s Nachts als je slaapt, komen er dingen te voorschijn.   

Overdag zie je die dingen niet, maar ’s nachts zijn ze daar. 
Dan komen ze je hoofd binnengewandeld, in je dromen. 

En ze zijn van niks bang … die dingen. 
Behalve van Loki, het nachtduiveltje. 

Terwijl iedereen slaapt blijft hij wakker.  
Om alles in de gaten te houden en de dromen van de mensen te regelen. 
  

 Een griezelig grappige voorstelling 

voor kinderen vanaf 6 jaar
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‘‘s Nachts’  
(lied met cigar box guitar) 

‘s Nachts is het donker 
je ziet niets om je heen 
‘s nachts is alles zwart 
maar denk niet ‘ik ben alleen’ 

Rare dingen die tevoorschijn komen 
terwijl je slaapt in je dromen 
ze kruipen in je hoofd ze kruipen in je brein 
’s nachts in het licht van de maneschijn 

Ze komen uit de muur 
ze komen uit de kast 
ze kruipen in je bed 
en grijpen je vast 

Wat hoor ik daar piepen 
is het een rat of een muis 
wat hoor ik daar lachen 
er loopt een geraamte door het huis



Big Bill Bollie  
(lied met accordeon) 

Big Bill Bollie was zo rond als een oliebol 
hij was zo bol als een ballon 
maar hij woog bijna een ton 
Bollie Oliebol 

de hele dag in zijn bed lag hij te eten   
de hele dag in zijn bed lag hij te vreten 
hij lag de ganse dag te smakken en te smossen 
te boeren en te burpen 
te drinken en te stinken       

Big Bill Bollie was zo rond als een oliebol 
hij was zo bol als een ballon 
en zo zwaar als een kanon 
Bollie Oliebol 

de hele dag in zijn bed lag hij te smullen 
daar lag hij dan zijn bolle buik te vullen 
hij lag de ganse dag te smakken en te smossen   
zichzelf vol te proppen 
te rotten en te protten  

de ganse dag lag Bigg Bill Bollie in zijn bed  
daar lag hij dan te niksen retteketet 
met een lolly in zijn mond 
lag hij op zijn luie kont 
en zo werd hij dan zo vet als een kroket
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Als iedereen slaapt 
(lied met banjo)

akkoorden voor Ukelele, banjo of gitaar: C,G7,F,D7,A7

C Als iedereen slaapt en stil en braaf 
G7 in z’n bedje ligt

als iedereen ligt te ronken 
C met zijn ogen dicht
C Terwijl je ligt te geeuwen 
G7 en te gapen

blijf ik wakker want 
C ik ga nooit slapen

F Ik red mensen
C in nood
G7 ik help ze met hun dromen 
C uit de goot

F Ik red mensen 
C van de dood, (A7) sakkerloot
D7 ik kom ze ter hulp
G7 met een vrolijke noot
(tussenspel: C, G7, C)
F Ik ben niet bang 
C van wat gevaar
G7 ik gooi met plezier
C je dromen door elkaar

F ik ben niet bang
C voor niks en (A7) of niemendal 
D7 van gevaar trek ik me (G7) niks 
aan nee geen
C bal!

Fientje Bosmans en de heks (verteld door Lokki)

Nog niet zo lang geleden had Fientje Bosmans een nachtmerrie!
Fientje gaat ’s avonds slapen, gaat in haar bed liggen, is nog maar pas in dromenland en wat 
komt daar binnen gevlogen?  Een heks!  Gelukkig had ik, Loki, het gezien want je hebt twee 
soorten heksen: slechte en goeie heksen.  Mijn tante Pompoenia bijvoorbeeld, dat is een 
goeie heks .  Die bakt lekkere zandkoekjes met muizenkeuteltjes bovenop en een klein beetje 
papaver voor de liefhebbers en als ze soep maakt, liggen er heel veel balletjes in van geplette 
kevertjes.  Tante Pompoenia is een topheks! Maar het scharminkel dat in de kamer van Fientje 
Bosmans komt binnengevlogen bakt geen koekjes, nee want dat is een boze heks die stinkt 
naar rotte vis.  En ik kan het weten want ik weet wie dat is!  Sardinella!  Een lelijke, valse  
heks!  
Hop weg met die heks, heb ik gezegd!  Ik heb ze met bezem en al tegen de kast laten vliegen. 
Baf!  Afgelopen!  Gedaan met Sardinella!  Haha, ze was zo plat als een pannenkoek!  
Wist ge dat Sardinella ’s nachts komt overgeven in de warme bedjes van de kinderen.  Groen 
braaksel waarin levende wormpjes rondzwemmen! Ik heb ze in een fles gestoken.
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Muziekinstrumenten 
uit de voorstelling

Hand Percussie drum
De Roland Percussie Drum is een elektronische 
drum.  
Deze met de hand bespeelbare drum is 
onderverdeeld in verschillende zones en laat dus 
toe om meerdere klanken  tegelijk te spelen. 
Deze drum is tevens uitgerust met een 
onzichtbare laserstraal .  Klanken kunnen worden 
voortgebracht als de laserstraal met de hand 
wordt onderbroken. 
De drum bevat 800 verschillende klanken van 
slaginstrumenten, maar ik heb zelf nog een aantal 
geluiden toegevoegd: wolvengehuil, opvliegende 
kraaien, …

Toen de blues (de muziek van de zwarte slaven 
in Amerika) ontstond was er vaak geen geld 
voor dure gitaren.  Gratis sigarendozen waren 
er echter genoeg en zo ontstond de Cigarbox 
guitar.  Een gitaar gemaakt van een 
sigarendoos en een stuk hout. 
Met een handgemaakte cigarbox  
ga je terug in de tijd  
van de eerste blues. 
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Sigarenkistgitaar 



De accordeon wordt vanwege de  
manier van geluidsvoortbrenging  
tot de windinstrumenten gerekend.   
Dit instrument werkt volgens hetzelfde  
principe als de mondharmonica.   
De lucht wordt echter aangevoerd door  
een balg.  In de kast zitten tongen die het geluid 
voortbrengen.  Wanneer een toets of knop wordt 
ingedrukt, stroomt de lucht langs een of meer 
tongen, waardoor deze gaan trillen en er alzo 
geluid ontstaat. 

Accordeon

Watertrommels

Waterdrums of watertrommels maken diepe ronde tonen. 
Doe water in de grote kalebas, leg de kleine kalebas op de kop in 
het water. Ze worden aangeslagen met een zachte klopper of 
met de handen. 

Een kalebas is een schil van een gedroogde pompoen.   
Dit lukt echter alleen met Afrikaanse pompoenen.  De schil van 
de pompoenen hier is te dun. 
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Banjo

Deze banjo krijgt zijn kenmerkende geluid door vier stalen 
snaren, gespannen over een kunststof vel. De viersnarige banjo is 
erg populair in de dixieland-jazz en deze banjo’s worden veelal 
gebruikt om volle akkoorden op aan te slaan. 
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7.

Dromenvangers boven je bed 'vangen' je mooie dromen en de enge dromen verdwijnen door de 
gaten in het net! Het maken van een dromenvanger is een geweldig werkje en goed te doen voor 
kinderen met geduld.  
De basis is een metalen ring. Die kun je in een hobbywinkel kopen. Een metalen ring van 15 cm. is 
groot genoeg voor kinderen tot een jaar of 11. Oudere kinderen kunnen een ring van 20 cm. 
gebruiken. Je hebt daarnaast wol en katoen nodig. Koop gewoon de goedkoopste wol en katoen 
die je kunt vinden. Voor het omwikkelen van de ring gebruik je wol, voor het maken van het web 
is alleen katoen geschikt.  Wol 'rekt' teveel wanneer je het web strak wilt trekken. Ik 
gebruikte voor de dromenvanger van Het nachtduiveltje aspergekoord. Daarnaast heb je houten 
kralen nodig en gekleurde veertjes om het web te versieren.

Een dromenvanger maken 

Hoe maak je een dromenvanger?  

 1 De ring ga je eerst omwikkelen met wol. Maak hiervoor kleine 
bolletjes wol. Het is onhandig om een grote bol wol steeds door een 
ring te halen. 

 2 Knoop de wol vast aan de ring. Het begin is lastig, maar hou de knoop 
even strak en wikkel de wol enkele keren om de ring. Trek de wol 
steeds goed strak anders blijft het metaal zichtbaar. Ga zo door tot 
de hele ring omwikkeld is met wol. Knoop de wol weer goed vast en 
doe er enkele druppels textiellijm op zodat de knoop niet meer los 
kan raken. Knip het uiteinde niet af, daarmee kun je een lus maken 
om de dromenvanger later aan op te hangen. 

 3 Voor het web gebruik je een draad katoen van ongeveer een meter.  
  Ik gebruikte katoen om asperges te binden.  Handig is om eerst de 

draad aan de ring te knopen en er dan ong. 10 kralen aan te rijgen. Het maakt niet uit waar je 
begint maar trek de draden steeds goed strak en wikkel ze 1 keer om de ring. Tenslotte moet er 
een soort 'web' ontstaan. (kijk maar naar de foto) 

 4

De Ojibweg Indianen geloven dat het zelf maken en ophangen van 
een dromenvanger boven het bed nare dromen weert. Eeuwenlang 
al maken ouders dromenvangers om boven het bedje van hun 
kinderen te hangen. Men gaat ervan uit dat de hemel doorweekt is 
met dromen, goede dromen, maar ook slechte dromen. 

Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in het web. Goede 
dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de 
dromenvanger vinden en treden daarmee het leven binnen van de 

dromer. 



Hilde Breda is een Vlaamse actrice op televisie en in het theater. Zij is 
ook tekstschrijver en regisseur in het theater.  Hilde is tevens 
stemcoach.  Zij speelde in de tv-series Flikken, Kaat en Co, Ons Geluk, 
Recht op recht, Witse, Aspe, …  In het theater speelde Hilde Breda bij 
Het Gevolg, NTG, Arca, … 

H i l d e  B r e d a  
r e g i s s e u r

     Lukas Van Echelpoel 
   s p e l e r  

Werkte samen met o.a. Jean Blaute,  
Johan Verminnen, Bart Peeters,  
Jan Leyers, Kris De Smet (de Nieuwe Snaar),  
Kurt Van Eeghem, Frank Vaganée e.a. 
Hij schreef muziek voor radio- en tv-series en 
componeerde muziek voor vele theaterproducties. 
In 1995 richtte hij Salibonani op.   
Eerdere producties van Salibonani: ‘Het Luchtschip’, 
‘De vlucht van de Wesp’, ‘Tokyo Blue’, Klaproos, … 
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Wie is wie? 
1. Een beest met de vleugels van een vleermuis, de poten van een arend en de kop van 
 een krokodil. 
2. Een jongetje dat elke nacht droomt dat hij kan vliegen. 
3. Een lelijke, valse heks die stinkt naar rotte vis.  ’s Nachts komt ze overgeven in de 
 warme bedjes van  de kinderen. 
4. Een dikke walvis.  Hij is een goede maat van Loki. 
5. Een braaf meisje dat elke dag de afwas doet na het eten zodat de mama in de zetel 
 kan gaan liggen en naar een filmpje kijken.  Op een nacht verschijnt Sardinella in  
 haar droom. 
6. Een jongetje dat de ganse dag in zijn bed ligt te niksen.   
7. De buurman van Loki.  Hij is altijd wakker, dag en nacht.   Hij slaapt nooit. 

OPLOSSINGEN: 
1. De krokokakwa 
2. Oscar Pinnemuts 
3. Sardinella 
4. Lowie de walvis 
5. Fientje Bosmans 
6. Big Bill Bollie 
7. Mijnheer Jos Beentjes 



theater Salibonani 
Het nachtduiveltje 

Beste leerkracht en leerlingen, 

U doet ons een groot plezier door onderstaande vragen te beantwoorden via 
e-mail.  Op die manier komen wij te weten wat jullie van de voorstelling 
vonden. De voorstelling is namelijk heel nieuw.


Lukas Van Echelpoel


alias Loki


mailadres :

theatersalibonani@skynet.be

mail via de site:

www.salibonani.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. 

Naam van de school: 

  

Naam van de klas: 

Naam van de leerkracht: 

Adres van de school: 

Plaats, datum en uur van de voorstelling: 

VRIJKAARTEN 

Leerkrachten die graag in familieverband, buiten de schooluren, naar een voorstelling van 
Salibonani wensen te komen, mogen ons een mailtje sturen.  Gelieve te vermelden met hoeveel 
personen u de voorstelling wil bijwonen.  Wij zorgen dan voor vrijkaarten. 

mailto:theatersalibonani@skynet.be
http://www.salibonani.be
mailto:theatersalibonani@skynet.be
http://www.salibonani.be

