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DOE HET GOED EN WEL
DIKKE SNOTTEBEL
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1. Dit is het carnaval van Rio de Janeiro in Brazilië.
Het is het allerbekendste carnaval van de wereld.
Tijdens een spetterende optocht wordt er gedanst en
gefeest op Samba-muziek.

KIEKEBOE
Mijn naam is Annelies en ik ben verzot op carnaval.
Ik vind het super-ture-lure-fanta-zotte-kure-tastisch
en ik kan er ‘uuuuren’ over vertellen…
Let op en luister goed!
Slagen jullie er straks in om mijn opdrachten
goed uit te voeren?
Dan beloon ik jullie met het grappigste ereteken
van de stad Mechelen:
CARNAVALKLAS VAN HET JAAR.
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Carnaval wordt elk jaar opnieuw gevierd.
Na de donkerste wintermaanden mag iedereen,
overal ter wereld, eens lekker gek doen.
Verkleedkleren aantrekken, een
masker opzetten, confetti gooien, … Alles kan, want
carnaval viert iedereen op zijn eigen manier.

2. Het carnaval van Venetië is heel erg oud
en is bekend voor zijn wondermooie maskers.
3. In Binche worden de carnavalsvierders
‘Les Gilles’ genoemd. Ze gooien sinaasappelen
naar het publiek en dragen een masker op het hoofd.
HEBBEN JULLIE ZELF
AL EENS CARNAVAL GEVIERD?
Hoe deden jullie dat dan?
Kunnen jullie daar iets over vertellen?
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Het carnaval van Mechelen hoort bij het
‘Rijnlandse carnaval’. Het ontstond een hele tijd
geleden in de Duitse stad Keulen aan de rivier de Rijn.
De feestideeën die toen werden bedacht worden
vandaag nog altijd gebruikt.
Zo hebben onze carnavalsvierders een heel bijzondere
groet. Proberen jullie deze groet even uit?
Sluit alle vingers van je rechterhand.
Plaats nu de rug van je rechterhand op je linkerwang.
Zorg dat de topjes van je vingers ongeveer tussen
je oog en je oor zitten. Laat nu de topjes staan
en maak de rug van je hand los van je wang.
IS HET GELUKT?
ROEP DAN ALAAF!
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ALAAF
Kijk, zo ziet onze carnavalsgroet er uit!
Carnavalisten mogen met alles lachen,
ook met soldaten.
Soldaten houden bij het groeten hun rechterhand
tegen de rechterkant van hun hoofd
en ze staan steeds mooi rechtop.
Een carnavalist doet dit lekker omgekeerd.
Het woord ALAAF heeft ook een betekenis.
Het is een andere manier om ELF te zeggen.
Elf is het gekkengetal
en wordt vaak gebruikt op carnaval.
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HET GEKKENGETAL 11!
In een carnavalsgroep zitten welgeteld 11 personen
(bestuurders). Ze vieren niet hun 10-jarig, maar wel
hun 11-jarig bestaan. En bij 11de dag en 11de maand,
die ‘de’ een beetje kleiner en hoger.
Ze beginnen met de voorbereidingen voor carnaval
om 11 uur en 11 minuten op de 11de dag van
de 11de maand van het jaar.
Tellen jullie ook even na hoeveel letters het woord
gekkengetal heeft? Kunnen jullie 11 verschillende
carnavalskostuums opsommen?
LUKT DIT? WHAUW!
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Dit is de
MECHELSE CARNAVALSSTOET
Verschillende carnavalsgroepen hebben zich
prachtig uitgedost. Ze lopen nu achter elkaar door
de straten. Sommige groepen hebben ook een
praalwagen gemaakt. Deze wagens zien er elk
jaar opnieuw helemaal anders uit.
Ze zijn werkelijk prachtig. Soms dansen en zingen
de mensen tijdens het carnaval in een rijtje
achter elkaar. Dit wordt geen stoet, maar wel
een POLONAISE genoemd.

KamiCarnavalCS5.indd 18

9
22/01/13 10:41

KamiCarnavalCS5.indd 20

22/01/13 10:41

Dit jaar loop ik mee in de stoet als…
PEER
Grappig hè!
Vorig jaar was ik een kleurige clown.
Ik droeg toen een masker voor mijn gezicht.
Dat was fantastisch! Met zo’n masker op je hoofd
kan je echt zotte dingen doen,
want niemand herkent je!
Durven jullie ook zot doen,
zonder masker op je hoofd?
Trek een te gekke bek!
Wie van de klas heeft het grappigste gezicht?

Bij het ‘Rijnlandse carnaval’ wordt elk jaar
een PRINS CARNAVAL verkozen.
Hij draagt een scepter, een mantel en een narrenkap.
Tijdens het carnaval wordt hij de
feestburgemeester van de stad.
Een prins wordt elk jaar opnieuw verkozen.
Een prins die drie keer is verkozen
mag zichzelf keizer carnaval noemen.
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MHM,
Even kijken of jullie iets onthouden hebben
over de gebruiken van carnaval.
DE JUIST OF FOUT QUIZ!
Denk je, dat wat ik zeg, juist is. Ga dan op je stoel
staan. Denk je, dat wat ik zeg, fout is.
Ga dan op de grond zitten.
A. Carnaval wordt gevierd na de warme zomermaanden.
Fout > na de koude wintermaanden.
B. Iedereen viert carnaval op zijn eigen manier.
Juist > In Binche gooien de carnavalsvierders
sinaasappelen naar het publiek.
C. Het carnavalsgetal is 11.
Juist
D. Een prins carnaval die drie keer werd verkozen
wordt koning carnaval genoemd.
Fout > keizer carnaval

Zo’n quiz is veel te serieus voor carnaval.
Als jullie volgende gekke opdrachten goed
uitvoeren zijn jullie geslaagd!
Doe de carnavalsgroet.
Trek een gekke bek en roep
ALAAF!
Doe daarna met de klas een echte polonaise.
Ga terug zitten en zeg met een zotte stem:
“Ik vind carnaval
super-ture-lure-fanta-zotte-kure-tastisch!”

GESLAAGD!
Beste klas, ik beloon jullie met
het grappigste ereteken van de stad Mechelen:
CARNAVALKLAS VAN HET JAAR
Patat, ik wens jullie hierbij een dikke proficiat!

