#1
Vooraf aan de voorstelling:
De liefde tussen het boerenechtpaar Teun en Tinie lijkt uitgedoofd. Teun ziet Tinie
nauwelijks nog staan en behalve zwijgend koffie drinken doen ze verder niks meer samen.
Maar Tinie laat het er niet bij zitten. Met behulp van drie Mariachi muzikanten met grote
snorren en sombrero’s uit Nicaragua doet zij een laatste poging om de liefde nieuw leven
in te blazen. Met zang, dans en heel veel humor moet de oude romantiek terugkeren in de
boerderij. Maar zou Teun in gaan zien dat Tinie zijn ware liefde is…?
In Mexico en Nicaragua bestaan echte Mariachi muzikanten. Dit zijn muzikanten die op
straat liedjes spelen om de mensen te vermaken. Vaak gaan de liedjes over de liefde.
Soms vraagt een jongen aan zulke muzikanten om mee te gaan naar een meisje om een
serenade voor haar te zingen. In dat lied hoort zij dan dat hij van haar houdt. Zo vraagt
hij het meisje verkering of zelfs ten huwelijk. Als twee mensen ruzie met elkaar hebben
worden de muzikanten soms ingezet om de ruzie bij te leggen. Omdat de muziek zo
romantisch is, is de ruzie daarna vaak over.
In Nederland hebben we geen Mariachi bands. Als mensen hier verliefd zijn moeten ze
hele andere dingen bedenken om romantisch te zijn. Kun jij iets verzinnen? Heb je zelf
wel eens iemand verrast door iets heel liefs voor diegene te doen? (dit kan dus ook voor
je beste vriendje, moeder of iemand anders zijn)
In de voorstelling zul je zien dat Tinie en Teun het moeilijk vinden om lief tegen elkaar
te doen. Vooral Teun doet vaak gemeen tegen Tinie omdat hij lief zijn maar eng en
moeilijk vind. Hij zegt dan onaardige dingen of loopt weg als Tinie iets leuks met hem
wil doen. Hij vlucht dan gauw naar de stal waar hij zijn koe gaat melken. De Mariachi
muzikanten zijn dus heel erg nodig om de liefde tussen Tinie en Teun weer te herstellen,
maar of dat lukt….
Heel veel plezier bij de voorstelling!

#2
Na de voorstelling:
Jullie hebben nu echte Mariachi muzikanten gezien uit Nicaragua. Dankzij hun hulp zijn
Tinie en Teun weer helemaal verliefd op elkaar. Teun die eerst zo gemeen tegen Tinie
deed was op het laatst gelukkig weer heel lief voor zijn vrouw.
-

Wat deed Teun om Tinie weer blij te maken?

Teun en Tinie waren al zo lang samen dat ze elkaar nog maar weinig te vertellen
hadden. Teun zei eigenlijk nooit meer iets liefs tegen Tinie en Tinie durfde ook geen
complimentjes aan Teun te geven. Van de muzikanten kregen ze de opdracht om lieve
dingen te zeggen tegen elkaar.
-

Kun jij je een paar van die complimentjes herinneren?

(Als jij vlekken had was je een hele mooie koe.
Van alle mannen op de wereld… ben jij er ook een.
Als ik niet met jou was getrouwd, dan was ik misschien wel met iemand anders getrouwd.
Zonder jou zou ik twee keer zo hard moeten werken...)

-

Vind je dit goede complimenten? Waarom wel of niet?

-

Heb jij wel eens een complimentje aan iemand gegeven?

-

Wat is het leukste compliment dat je ooit van iemand hebt gekregen?

-

Vind je het geven van een compliment soms moeilijk? Waarom wel of niet?

-

Durf je een compliment aan iemand in de klas te geven?

Opdracht:
Maak een tekening van en voor iemand met daarop een compliment uitgebeeld. Dit mag
voor iemand in de klas zijn, je vader, zus, buurman of oma, etc.
Bijvoorbeeld: Opa, ik vind dat jij het beste verhalen kan vertellen. Of, mama, jij hebt het
mooiste haar van iedereen op de wereld. Een aantal van de tekeningen kunnen worden
getoond in de klas en besproken.

#3
Voorbeelden:

Ik vind mijn broer heel stoer omdat hij zo sterk is en zijn pet scheef op
zijn hoofd heeft staan.

Ik hou van mijn paard omdat ze zo lief is en nooit bokt.

