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Toneelteksten scène 7 | groep 7 
 
Nodig: 

• Ober – 2 zinnen tekst en verder de hele scène spel zonder tekst (stil spel). 
 

Een stukje van het verhaal: 
In scène 7 eindigen de oma’s hun wereldreis in Italië. De kinderen van groep 7 helpen hen aan heerlijk 
Italiaans eten en brengen de oma’s wat cultuur en gebruiken bij uit het land.  
 
Idee/ Opmerking: 

• Je kunt dit tekstvel aan de leerlingen meegeven om (thuis) te oefenen.  
• De grijze teksten hieronder zijn doe-teksten. De zwarte teksten zijn uitspreek-teksten.  

 

Scène 7: Italië (groep 7) 
 

1. Oma’s gaan voor op het podium zitten aan een tafeltje. Ze lezen in de menukaart. 
 

2. M2 Sjaan: Pizza salami… Pizza quatro staggioni… Ah! Bingo! Pizza Calzone! (zingt): “Ik heb zo’n  
  zin in een pizza Calzone!”  
 

3. M1 Bep: (zingt mee) “Nee, ik hoef geen gewone!”  
 

4. M2 Sjaan: “Zo dubbel geklapt, laat maar komen. Oehoehoehoe!  Ik voel het water al stromen!”  
 

5. Ober komt op en onderbreekt oma Sjaan bij het zingen. 
 (Reservetekst oma Sjaan: Ik wil geen pasta, wil geen pasta. Wil een pizza Calzone met parmesan uit 
Italia).  
 

6. Ober: Bonna sera signorita. Heeft u al een keus gemaakt? 
 

7. M1 Bep: Nou, ’t is allemaal zo lekker. Wat is de specialiteit hier in Italië? 
 

8. Ober: Dat zal ik u vertellen. (ober blijft staan totdat het stukje van de pizzabakkers klaar is en wijst 
ondertussen allerlei lekkere dingen op de menukaart aan)  
 

9. LIED 7: Welkom in Italia 
Mozzarella, gorgonzola en lasagne.  
Ja, dat eten we hier heerlijk elke dag. 
Macaroni, cannelloni en champagne.  
Tri colore, si amore en een franje aan de vlag. 

 
10. Pizzabakkers 

Wil je pizza Margarita met salami Parmazaan 
en carpaccio originale ; kom dan even bij ons aan ! 
Want die flinterdunne bodem is hier echt bellisimo 
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en de saus van pomedori smaakt dan ook fantastico! 
 

11. Terwijl het tussenspel van het lied klinkt… 
 

12. M1 Bep: Doet u mij maar zo’n carpaccio originale.  
 

13. Ober gaat weg om eten te halen.  
 

14. M2 Sjaan: Wie ga je halen? 
 

15. M1 Bep : Ik neem een CARPACCIO ORIGINALE. En die wordt gebracht. 
 

16. M2 Sjaan: (wijst op de gondeliers die op het podium komen) Zo! Da’s een knapperd! Kan ik die ook  
  bestellen? Gondelier originale!  
 

17. M1 Bep: Nee joh, dat kan niet. Die gondeliers  werken hier. (naar de gondelier) Bonna sera!  
 

18. M2 Sjaan: Bonna sera nog an toe!  
 

19. Gondeliers 
Bonna sera signorita, komt u even met mij mee? 
Met mijn gondel gaan we varen over land en over zee. 
Si amore, bella donna, vaar de liefde tegemoet! 
Drink nog gauw een vino rosso, want die smaakt hier echt heel goed! 

 
20. Terwijl het tussenspel van het lied klinkt… 

 
21. Ober komt weer op en brengt eten bij de oma’s. Ober gaat daarna weer af. 

 
22. M1 Bep: Dat lijkt me wel leuk, zo’n vaartocht. 

 
23. M2 Sjaan: Wat heb je gekocht? 

 
24. M1 Bep: Nog niks. Maar zo’n vaartochtje met zo’n gondelier lijkt me best leuk.  

 
25. M2 Sjaan: Wat zou dat kosten? 

 
26. M1 Bep : Eens kijjken hoeveel geld ik heb.   

(haalt 50 euro uit haar buidel en die wordt afgepakt door de maffia.) 
 

27. Maffia 
Ciao amigo, geef je geld, dan regel ik het wel voor jou. 
Want die klus is importanta, ‘k lust die tegenstander rauw. 
‘k Maak um graag een koppie kleiner, want jij bent mijn kameraad. 
Maar als jij mij iets wilt aandoen, lig jij morgen hier op straat. 
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28. Terwijl het tussenspel van het lied klinkt…  
 

29. M1 Bep: Ik ben mijn geld kwijt !  
 

30. M2 Sjaan: Is het nu al tijd? Ik wil nog koffie! 
 

31. M1 Bep: Ik vertrouw die mannen niet. We drinken nog een kopje koffie en dan gaan we, Sjaan.  
  Ik heb alleen geen geld.  
 

32. M2 Sjaan : Ah joh. Ik betaal de rekening wel. Wat wil je nog drinken? 
 

33. Ober komt op. Sjaan bestelt koffie bij de ober.  
 

34. Ober gaat af om koffie te halen.  
 

35. Ober komt koffie brengen.   
 

36. Ober gaat weer af. 
 

37. Refrein (allen) 
Cappuccino, amaretto en espresso.  
Wij genieten van het leven, grazia! 
Tortellini of panini met spaghetti.  
Ciao bambini, bonna note, welkom in Italia! 
MAMMA MIA! 

 
38. Groep 7 blijft zitten op het podium.  

 
39. M2 Sjaan: Ah! Dat was een lekker bakkie cappuccino. 

 
40. M1 Bep: Kom Sjaan, we gaan. Betaal jij even? 

 
41. M2 Sjaan: (legt geld op tafel) Goed idee, Bep. We hebben nu wel genoeg van de wereld gezien. En ik 

mis mijn potje Bingo! 
 

42. Ober haalt het geld op en blijft daarna op het podium. 
 

  


