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Inleiding

Sofie ontdekt op de zolder van haar opa een stoffige oude kist. Op het moment dat ze hem openmaakt
begint de kamer te draaien en start de muziek… Samen met Sofie verlaten we ons koude kikkerlandje en
aan de hand van het virtuoze Trio Galantes betreden we een nieuwe wereld, waar Sofie de samba danst en
vecht met alligators. Ze leert alles over de rijke muzikale cultuur en hoort eindelijk hoe haar opa ooit naar
Nederland is gekomen. Reis mee door Zuid-Amerika met deze swingende voorstelling!

De Helden van Rio is een project voor groep 3 , 4 en 5 van het primair onderwijs. De leerlingen maken kennis
met Zuid-Amerikaanse muziek en de gitaren en percussie van Trio Galantes. Samen met zangeres Sofie
Habets zullen de leerlingen tijdens het concert liedjes zingen met zwoele klanken en swingende ritmes.

Voorbereiding in de klas
De klas gaat naar het theater! Voor de mooiste beleving tijdens het concert is het belangrijk dat de
kinderen goed zijn voorbereid. Tijdens de voorbereidende lessen leren de kinderen zes liedjes. Bij een
aantal liedjes horen ook bewegingen. Daarnaast zijn er extra activiteiten die aansluiten bij de liedjes, met
ideeën om de muziekles verder te verrijken. Herhaal de liedjes en bewegingen zo vaak mogelijk, zodat de
kinderen deze goed kunnen uitvoeren tijdens de voorstelling.

Website
Bij dit materiaal hoort de link http://www.theaterjaski.com/helden-educatie
Hierop staan alle tracks en een link naar de filmpjes die nodig zijn voor de voorbereiding in de klas.

Onderdelen
De voorbereiding van dit project bestaat uit de volgende onderdelen:

Titel Inhoud Tijd
1. Schoenen poetsen Leren van het lied Poets tot ze glanzen 30 min
2. Carnaval in Rio Leren van het lied Rio de Janeiro met

bewegingen en kennismaking met de
musici

30 min

3. De Amazone Leren van het lied De Amazone en bewegingen uit De
test

25 min

4. Nacho’s met gesmolten kaas Leren van het lied Nacho’s met gesmolten kaas en een
ritmespel

30 min

5. Amor Leren van het lied Amor en tango dansen 20 min
6. Mooiste van het bal Leren van het lied Mooiste van het bal met

bewegingen
25 min

EXTRA Extra opdrachten - naar eigen inzicht te gebruiken

Herhaling liedjes Herhaal de liedjes en bewegingen zo vaak mogelijk. 5 min per
onderdeel

Het concert is ontwikkeld in opdracht van Het Concertgebouw. Kiki Jaski heeft het geschreven en
geregisseerd. Gespeeld door Sofie Habets en Trio Galantes en wordt. De liedjes zijn gecomponeerd door
Jan Groenteman. Het lesmateriaal is geschreven door Sanneke Hendrich.

Veel plezier tijdens de voorbereiding in de klas en het concert in het theater!
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De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

1: Schoenen poetsen

Nodig:
– Website: http://www.theaterjaski.com/helden-educatie 🕑 30

min

Voorbereiding:
– Leer het lied Poets tot ze glanzen (track 1)
– Bekijk de foto’s en het filmpje

Korte omschrijving:
– De leerlingen praten over het bezoeken van een concert
– De leerlingen leren het lied Poets tot ze glanzen (met meerstemmig gedeelte)

Het Theater 5 min

– Laat evt. een foto van een theaterzaal zien, in zo’n zaal vindt het
concert plaats. Waar staan de musici? (op het podium) Waar zit het
publiek? (op de stoelen in de zaal)

– Speel eventueel een concertsetting na met applaus en buigen.
– Vertel de leerlingen dat ze de komende tijd gaan oefenen, want ze doen

zelf mee tijdens het concert!

Gesprekje over Zuid-Amerika 5 min

Foto 4: Wereldkaart

– Vertel: tijdens het concert gaat Sofie op reis naar Zuid-Amerika. Laat op
de kaart (foto 4) zien waar Nederland ligt en waar Zuid-Amerika ligt.

– Vertel dat onder andere Koningin Máxima en de wereldberoemde
voetballer Messi uit Zuid-Amerika komen.

– Tijdens de komende lessen komen de leerlingen steeds meer over
Zuid-Amerika te weten.
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Lied Poets tot ze glanzen | luisteropdracht 5 min

Track 1 en liedtekst 1:
Poets tot ze glanzen

– Luister naar track 1: Poets tot ze glanzen. In Zuid-Amerika zijn glanzend
gepoetste schoenen heel belangrijk: je voelt je weer beter als je nette
schoenen hebt! In het lied hebben de zangers soms pech. Kunnen de
leerlingen horen waarom ze zo’n pech hebben? (Bijvoorbeeld: te laat op
school, je stapt op een viool, je scheurt je mooiste broek, je verslikt je in
een koek.)

Lied Poets tot ze glanzen | refrein zingen 5 min

Track 1a: Poets tot ze
glanzen (refrein)

– De leerlingen zingen het refrein van Poets tot ze glanzen mee. Luister
naar track 1a, hierin zingt Sofie alleen het refrein van het lied.

– Luister nog een paar keer naar track 1a, de leerlingen mogen zachtjes
en daarna wat harder meezingen. Maak eventueel gebruik van liedtekst
1.

– Luister weer naar track 1, de leerlingen mogen telkens meezingen met
het refrein.

Lied Poets tot ze glanzen | meerstemmige deel zingen 10 min

Track 1b t/m 1e:
Poets tot ze glanzen

(meerstemmige deel)

– Vraag de leerlingen: hoe moet je je schoenen poetsen? Luister voor het
antwoord naar track 1b: boenen, poetsen tot ze glanzen, vegen.

– Verdeel de klas in drie groepen, elke groep leert een eigen regeltje:
o Track 1c: Boenen, boenen
o Track 1d: Poetsen, poetsen tot ze glanzen
o Track 1e: Vegen, vegen, vegen

– Luister nog eens naar track 1b en laat de leerlingen hun eigen gedeelte
meezingen.

– Zing het hele lied met track 1. De leerlingen zingen in elk geval het
refrein en het meerstemmige deel mee.

Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens het
concert goed kennen.
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De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

2: Carnaval in Rio

Nodig:
– Filmpjes

https://www.concertgebouw.nl/videos-sofie-ontdekt-zuid-amerika
– Muziek : http://www.theaterjaski.com/helden-educatie

🕑 30
min

Voorbereiding:
– Leer het lied Rio de Janeiro
– Bekijk de filmpjes

Korte omschrijving:
– De leerlingen leren de musici en hun instrumenten kennen
– De leerlingen leren het lied Rio de Janeiro met bewegingen

Sofie stelt zich voor 5 min

Film :
Sofie

– Tijdens het concert neemt Sofie de leerlingen mee op reis naar
Zuid-Amerika. Bekijk de film waarin ze zichzelf voorstelt en vraag de
leerlingen na afloop:

o Waar gaan we Sofie ontmoeten? (In het Concertgebouw.)
o Wat gaan we samen met Sofie doen? (Dansen en zingen.)

De musici 5 min

Film :
De musici

– Ook spelen vier musici op Zuid-Amerikaanse instrumenten tijdens het
concert. Bekijk de film waarin de musici zichzelf voorstellen. Stel na
afloop de volgende vragen:

o Hoe heten de muzikanten? (Augusto, Humberto, Alvaro en
Enrique.)

o Welke instrumenten bespelen de musici? (Een soort kleine
gitaren: ukeleles, en een cajon: een krukje waar je op kunt
trommelen, en er is een zanger.)

o Hoe speel je op de instrumenten? Kun je de beweging
nadoen?

o Hoe klinken de instrumenten? Vind je het mooi?

Carnaval in Rio de Janeiro 5 min

Film 4:

– Sofie wil graag naar het carnaval in Rio de Janeiro. Bekijk met de
leerlingen enkele sfeerbeelden van dit grote feest in film 4.

– Bespreek met de leerlingen: wie heeft weleens carnaval gevierd? Was
dat in Nederland of in het buitenland? Hoe zou het zijn om het carnaval
in Rio de Janeiro mee te maken?
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Carnaval in Rio – (https://www.youtube.com/watch?v=AsNoHinDidU)

Lied Rio de Janeiro | zingen 10 min

Track 2 en 2a en
liedtekst 2:

Rio de Janeiro

– Luister met de leerlingen naar het lied Rio de Janeiro (track 2). Waarom
is Rio de Janeiro volgens de leerlingen een leuke stad? Wat kun je er
allemaal doen?

– Leer het refrein (track 2a) aan door middel van voor- en nazingen. De
leerlingen hoeven alleen het dikgedrukte deel uit liedtekst 2 te kennen.

Lied Rio de Janeiro | bewegingen 5 min

Film :
Rio de Janeiro

– Bekijk de bewegingen bij het lied Rio de Janeiro in de film en laat de
leerlingen deze uitvoeren tijdens het lied.

Herhaal het lied en de bewegingen zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de
leerlingen het tijdens het concert goed kennen.
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De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

3: De Amazone

Nodig:
– Filmpje

https://www.concertgebouw.nl/videos-sofie-ontdekt-zuid-amerika
– Muziek: http://www.theaterjaski.com/helden-educatie

🕑 25
min

Voorbereiding:
– Bekijk film instructievideo met Augusto  en oefen de opdrachten
– Leer het lied De Amazone

Korte omschrijving:
– De leerlingen doen zang- en bewegingsoefeningen met Augusto
– De leerlingen leren het lied De Amazone

Oefenen met Augusto 10 min

Film :
Oefenen met Augusto

– Kennen de leerlingen Nederlandse woorden of zinnen die moeilijk zijn
om uit te spreken? Bijvoorbeeld: de kat krabt de krullen van de trap.

– Tijdens het concert gaan de musici testen of Sofie wel goed genoeg is in
Zuid-Amerikaanse bewegingen, zangoefeningen en spreekritmes.

– Bekijk film 6 en voer de oefeningen van Augusto uit met de leerlingen.

Lied De Amazone | luisteropdracht 5 min

Foto 5 en 6,
track 3 en liedtekst 3:

De Amazone

– Vertel: de Amazone is een lange, mooie, maar gevaarlijke rivier in
Zuid-Amerika. Hij stroomt dwars door het regenwoud. Er leven wel
5000 soorten vissen in de Amazone! Bekijk foto 5 en 6 van de Amazone.

– Luister naar De Amazone (track 3). Welke gevaarlijke dieren leven er in
de Amazone? Zie ook liedtekst 3.

Lied De Amazone | zingen 10 min

Track 3a:
De Amazone (refrein)

– Leer het refrein (track 3a) met behulp van liedtekst 3. De leerlingen
hoeven alleen het dikgedrukte gedeelte te leren.

– ‘El Rio Amazonas’ betekent: de rivier de Amazone.
– Zing het hele lied (track 3) en laat de leerlingen meezingen met het

refrein.
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Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens het
concert goed kennen.

4: Nacho’s met gesmolten kaas

Nodig:
– Muziek: http://www.theaterjaski.com/helden-educatie 🕑 30

min
Voorbereiding:

– Leer het lied Nacho’s met gesmolten kaas

Korte omschrijving:
– De leerlingen doen een ritmespel met Zuid-Amerikaanse en Hollandse gerechten
– De leerlingen leren het lied Nacho’s met gesmolten kaas (met een canon)

Zuid-Amerikaanse en Hollandse gerechten 10 min

– Kennen de leerlingen gerechten of etenswaren die typisch Hollands
zijn? (Bijvoorbeeld: stamppot, stroopwafels, dropjes.) En kennen ze ook
Zuid-Amerikaans eten? (Bijvoorbeeld: nacho’s, roti, guacamole.)

– Tel van 1 t/m 4. Kies een Hollands of Zuid-Amerikaans gerecht en een
tel en spreek het ritmisch uit, bijvoorbeeld: 1-2-nacho’s-4. Doe
hetzelfde met de volgende tellen, zodat je steeds vier woorden ritmisch
achter elkaar uitspreekt. Bijvoorbeeld: drop-roti-nacho’s-stroopwafels.

– Vervang de woorden ook eens door bodypercussie: elk lichaamsdeel
krijgt een ander gerecht, en elke lettergreep een eigen slag.
Bijvoorbeeld: stamp-klapklap-knipknip-borstborstborst.

Lied Nacho’s met gesmolten kaas | zingen 10 min

Track 4, 4a en liedtekst
4: Nacho’s met

gesmolten kaas

– Luister naar track 4 en vraag de leerlingen:
o Welke verschillen tussen mensen heb je gehoord?

(hyper-rustig, ananas-banaan, kleur ogen etc.)
o Welke Spaanse woorden hebben de leerlingen gehoord? Wat

betekenen ze? Zie liedtekst 4.
– Leer het refrein (track 4a) met behulp van liedtekst 4. De leerlingen

hoeven alleen het dikgedrukte gedeelte te leren (vanaf: ‘Jij en ik’).

Lied Nacho’s met gesmolten kaas | canon 10 min

– Oefen de canon: ‘Mooier…t/m…dat is alleen maar mooier’ met track 4b.
Verdeel de klas in drie groepen.

– Eerst zingen de leerlingen het lied twee keer helemaal. Dan zingt de
eerste groep verder. Wanneer zij bij het woord ‘kleuren’ zijn, zet de
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De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

Track 4b: Nacho’s met
gesmolten kaas

(canon)

tweede groep in. Wanneer de eerste groep bij het woord ‘zeuren’ is, zet
de derde groep in. Oefen een aantal keer, tot het goed gaat.

Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens het
concert goed kennen.
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5: Amor

Nodig:
– Muziek: http://www.theaterjaski.com/helden-educatie 🕑 20

min
Voorbereiding:

– Leer het lied Amor

Korte omschrijving:
– De leerlingen praten over verliefd zijn
– De leerlingen leren het lied Amor
– De leerlingen bekijken een tango

Verliefd zijn 5 min

– Voer met de leerlingen een gesprek over verliefd zijn. Vraag
bijvoorbeeld:

o Wie is weleens verliefd geweest?
o Wat voel je als je verliefd bent?
o Is het fijn om verliefd te zijn?
o Kan verliefd zijn ook pijn doen?

Lied Amor | zingen 10 min

Track 5, 5a en liedtekst
5:

Amor

– Luister naar Amor (track 5) en stel de volgende luistervragen:
o Waar gaat het lied over? (Over hoe het voelt om verliefd te

zijn.)
o Wat betekent ‘amor’? (Liefde)
o Wie zingen het lied? (Augusto zingt het eerste couplet, Sofie

zingt het tweede couplet, het refrein zingt iedereen.)
– Leer het refrein (track 5a) met behulp van liedtekst 5. De leerlingen

hoeven alleen het dikgedrukte gedeelte te leren.
– Zing en luister het lied tot slot nog eens helemaal met track 5.

Tango 5 min

Film 7:
Tango: Este es el Rey

– De Tango is een romantische Zuid-Amerikaanse dans. Bekijk film 7 met
de leerlingen en bespreek:

o Wat vinden de leerlingen van de dans?
o Kunnen de leerlingen bewegingen nadoen?
o Wat vinden de leerlingen van de muziek?

– https://www.youtube.com/watch?v=0xoG_xN0dd8

Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens het
concert goed kennen.
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De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

6: Mooiste van het bal

Nodig:
– Muziek: http://www.theaterjaski.com/helden-educatie
– Film

https://www.concertgebouw.nl/videos-sofie-ontdekt-zuid-amerika

🕑 25
min

Voorbereiding:
– Pak muziekinstrumenten, zoals trommels, bellen, fluitjes en woodblocks.
– Leer het lied Mooiste van het bal

Korte omschrijving:
– De leerlingen lopen in een muzikale optocht
– De leerlingen leren het lied Mooiste van het bal met bewegingen

Carnavalsoptocht 10 min

– Tijdens het Braziliaanse carnaval is er een enorme optocht waar
iedereen prachtig verkleed is. Ook is er veel muziek.

– Deel instrumenten uit zoals trommels, bellen, fluitjes en woodblocks
aan een groepje leerlingen. Zij vormen de muziekgroep.

– De andere leerlingen lopen in een optocht door de klas (of over het
schoolplein), terwijl ze sierlijke bewegingen maken.

– De leerkracht geeft aan of de muziekgroep snel of langzaam, en hard of
zacht speelt. De leerlingen uit de optocht passen hier hun bewegingen
op aan.

Lied Mooiste van het bal | luisteropdracht 10 min

Track 6, 6a en liedtekst
6:

Mooiste van het bal

– Luister met de leerlingen naar het lied Mooiste van het bal (track 6) en
vraag:

o Welk dansje hoor je in het lied? (Schudden met de billen.)
o Hoe zien de mensen eruit tijdens carnaval? (Glitters op de

gezichten en veren in het haar.)
o Wat zou ‘Todo es amor durante el carnaval’ betekenen? (Alles

is liefde tijdens carnaval.)
– Leer het refrein (track 6a) aan door middel van voor- en nazingen. De

leerlingen hoeven alleen het dikgedrukte deel uit liedtekst 6 te kennen.

Lied Mooiste van het bal | bewegingen 5 min

Film 8:
Mooiste van het bal

– Bekijk de bewegingen bij het lied Mooiste van het bal in film 8 en laat de
leerlingen deze uitvoeren tijdens het lied.

– Zing, dans en luister het lied nog eens helemaal met track 6.
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Herhaal het lied zo vaak mogelijk tussen andere activiteiten door, zodat de leerlingen het tijdens het
concert goed kennen.

EXTRA

Recept: Alfajores

Bijlage :
Alfajores

– Koningin Máxima komt uit Zuid-Amerika. Ze deelt het recept voor haar
lievelingskoekjes: alfajores! Hierover hebben de leerlingen gezongen in
het lied Nacho’s met gesmolten kaas.

Muziek van Trio Galantes

Film 9: Trio Galantes

– Tijdens het concert spelen de muzikanten van Trio Galantes en
slagwerker Enrique. Bekijk met de leerlingen een optreden van deze
muzikanten.

– https://www.youtube.com/watch?v=Y2hfUaVxrIU&t=291s
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De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

Tracks en filmpjes

De tracks en filmpjes en bladmuziek  staan op:
Filmpjes: https://www.concertgebouw.nl/videos-sofie-ontdekt-zuid-amerika
Tracks: http://www.theaterjaski.com/helden-educatie

Tracks
1. Poets tot ze glanzen Compleet

a. Poets tot ze glanzen Refrein
b. Poets tot ze glanzen Boenen, poetsen tot ze glanzen, vegen
c. Poets tot ze glanzen Boenen, boenen
d. Poets tot ze glanzen Poetsen, poetsen tot ze glanzen
e. Poets tot ze glanzen Vegen, vegen, vegen

2. Rio de Janeiro Compleet
a. Rio de Janeiro Refrein

3. De Amazone Compleet
a. De Amazone Refrein

4. Nacho’s met gesmolten kaas Compleet
a. Nacho’s met gesmolten kaas Refrein
b. Nacho’s met gesmolten kaas Canon

5. Amor Compleet
a. Amor Refrein

6. Mooiste van het bal Compleet
a. Mooiste van het bal Refrein

Filmpjes

1. Sofie stelt zich voor
2. De musici
3. Carnaval in Rio
4. Rio de Janeiro
5. Oefenen met Augusto
6. Tango: Este es el Rey
7. Mooiste van het bal
8. Trio Galantes
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Bijlage: Recept Alfajores

Koningin Máxima komt uit Zuid-Amerika. Ze deelt het recept voor haar lievelingskoekjes: alfajores! Hierover hebben
de leerlingen gezongen in het lied Nacho’s met gesmolten kaas.

Ingrediënten koekjes (ongeveer 30 stuks)
– 300 gram maizena
– 200 gram bloem
– 200 gram roomboter (op kamertemperatuur)
– 150 gram suiker
– 4 eidooiers
– 1 theelepel baking soda (natriumbicarbonaat)
– 2 theelepels bakpoeder
– snu�e vanillepoeder of merg uit een vanillestokje
– geraspte schil van 1 citroen

Ingrediënten vulling
– dulce de leche (kant en klaar of zelfgemaakt van een blikje gecondenseerde melk en suiker)
– geraspte kokos

1. Verwarm de oven voor op 160 graden.
2. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter in een kom.
3. Voeg de eidooiers toe en kneed met de hand tot een stevig deeg.
4. Vorm een bal van het deeg en leg die ongeveer een uur te rusten. Soms lijkt het alsof het deeg niet aan

elkaar kleeft, voeg dan 2 lepels citroensap toe.
5. Rol het deeg uit tot een lap van 5 mm tot 7 mm en steek rondjes deeg uit (met een glas) van ongeveer 4 cm

diameter.
6. Leg dan de rondjes op een met bakpapier beklede bakplaat op zo’n 2 cm afstand van elkaar.
7. Bak de koekjes 10 tot 12 minuten op 160 graden. De koekjes moeten een klein beetje verkleuren, niet te veel

anders worden ze te droog en breken ze.
8. Als de koekjes klaar zijn, haal je ze uit de oven en laat je ze a�oelen.
9. Plak steeds twee koekjes met een laag dulce de leche op elkaar. Spreid de dulce de leche goed uit tot aan de

rand. Die randen rol je vervolgens door de geraspte kokos.

De Alfajores met de dulce de leche zijn klaar: genieten maar!

Bron: RVD
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De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

Liedtekst 1: Poets tot ze glanzen

Refrein:
Poets tot ze glanzen
Dat is hoe het moet
Poets tot ze glanzen
Met zomerse gloed
Poets tot ze glanzen
Zo fel als de zon
Laat ze glimmen en glanzen
‘t Is tijd om te dansen
Dan komt het vanzelf wel weer goed

Je komt te laat op school
Je stapt op een viool
Je scheurt je mooiste broek
Verslikt je in een koek
Ben je gestresst voor een toets
Pak dan je borstel en poets

Refrein

Iets smerigs op brood
Je struikelt in de sloot
Geen mens lacht om je mop
’t Wc-papier is op
Word je geschept door een koets
Pak dan je borstel en poets

Refrein

Boenen boenen boenen
Poetsen poetsen tot ze blinken
Vegen vegen vegen

Refrein
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Liedtekst 2: Rio de Janeiro

Achtentachtig dagen
Zijn we onderweg
We waren met de wagen,
Maar we kregen autopech

We poetsen alle schoenen
Spelen overal.
Misschien zijn we dan straks nog
Net op tijd voor carnaval

Refrein:
In Rio de Janeiro
In Rio de Janeiro
In Rio de Janeiro
In Rio de Janeiro

Stad van gouden stranden
Stad van futebal
Waar de zon blijft branden
Van muziek en carnaval

Daar klinkt overal de samba
Daar klinkt overal muziek
Rumba, bossa nova, salsa
Lijf van elastiek

Refrein

Iedereen
Doe maar mee
Linkerbeen
Rechterbeen
Handen op je heupen
En draai

Iedereen
Doe maar mee
Linkerbeen
Rechterbeen
Handen op je heupen
En draai, draai, draai

Refrein

18



De Helden van Rio: Sofie ontdekt Zuid-Amerika

Liedtekst 3: De Amazone

In de verte doemt ie op
De machtige rivier
Verborgen in de dichte mist
Het avontuur wacht hier

Zie het wateroppervlak
Geen golf, geen zuchtje wind
Maar je hebt echt geen idee
Van wat zich daaronder bevindt

Refrein:
De Amazone
El Rio Amazonas
De engste plek op aarde
Verstopt in het moeras
De Amazone

Alligator, sidderaal
Een reuzeduizendpoot
Als eentje jou te pakken krijgt
Ben je in een wip gedood

Pijlgi�ikker, kogelmier,
Piraña, lamantijn
Het is de allerslechtste plek
Om ’s nachts alleen te zijn

Refrein

We kunnen niet langer wachten
We moeten er dwars doorheen
Gebruik al je superkrachten
Vier drie twee één…

Zwem zwem zwem voor je leven
Zwem naar de overkant
Kijk niet achterom
Dat is heel dom
Want dan kom je nooit meer om

Zwem zwem zwem tot de oever
Zwem tot je niet meer kunt
Kijk niet naar benee
Want voor je het weet
Eindig je in stukjes in de zee
Refrein
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Liedtekst 4: Nacho’s met gesmolten kaas

De één doet altijd hyper
De ander rustig aan
De één eet graag een ananas
En de ander liever een banaan

De één houdt van de regen
De ander van de zon
De ene heeft een grote tuin
En de ander een heel klein balkon

Refrein:
Bruine ogen, blauwe ogen
Veel of weinig haar
We zijn dan wel verschillend maar we passen bij elkaar
Jij en ik
We zijn een gouden combinatie
Ik en jij
Zijn alfajores met speculaas
En nacho’s met gesmolten kaas

De één zegt: een guitarra
De ander zegt: gitaar
Hasto proximo año
Dat betekent dus: tot volgend jaar

Goeiemorgen! Buenos días!
Buenas noches! Goedenacht!
Te he estado esperando por tanto tiempo:
Ik heb zo lang op jou gewacht

Refrein

Mooier
Zoveel verschillende kleuren
Daar moet je niet over zeuren
Dat is alleen maar mooier

Groen geel rood wit paars bruin oranje

Refrein
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Liedtekst 5: Amor

Als je iets voelt
Diep in je buik
Maar je weet niet wat het is

Je bent niet verkouden
Je hebt ook geen koorts
Je loopt maar te dromen en alles gaat mis

Je moedertje vraagt
Of het wel gaat
Je zegt van wel maar da’s niet waar

Soms is het fijn
En soms doet het pijn
Weet je wat het wel zou kunnen zijn?

Refrein:
Amor, amor, amor
Amor, amor, amor
Amor, amor
Dat is dus liefde, liefde

Amor, amor, amor
Amor, amor, amor
Amor, amor
Dat is dus liefde
Is amor

Dus als ik iets voel
Diep in mijn buik
Maar ik weet niet wat het is

Ik ben niet verkouden
Ik heb ook geen koorts
Ik loop maar te dromen en alles gaat mis

M’n moedertje vraagt
Of het wel gaat
Ik zeg ‘ja’ maar dat is niet waar

Soms is het fijn
En soms doet het pijn
Nu weet ik wel wat dat zou kunnen zijn

Refrein
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Liedtekst 6: Mooiste van het bal

Eén week in het jaar
Zien we geen verschillen
Als we schudden met de billen
En we dansen met elkaar

Eén week in het jaar
Hebben we geen plichten
Met beglitterde gezichten
En met veren in ons haar

Eén week in het jaar
Is iedereen een koning
Waarom doen we dat maar
Eén week in het jaar

Refrein:
Oh iedereen is mooi
Todo es amor durante el carnaval
Oh steel met mij de show
Dan krijg je vandaag mijn hart cadeau
Want voor mij ben jij de allermooiste van het bal

Eén week in het jaar
Eén week in het jaar

Refrein
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