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EVEN VOORSTELLEN

 Papageno: eenzame vogelvanger, moet de hele tijd vogeltjes vangen voor de Koningin van 
de Nacht

 Tamino: prins

 Draak; gemeen, groot, gele oogjes, klauwen, er komt rook uit zijn oren en vuur uit zijn gemene 
bek

 De 3 feeën: de 3 hofdames van de Koningin van de Nacht, zij komen telkens de vogeltjes 
ophalen bij Papageno

 Koningin van de Nacht: eenzame, radeloze vrouw of een slechte vrouw? ( want wat doet ze 
met al die vogeltjes?)

 Pamina; de mooie prinses

 Sarastro; een boze tovenaar of niet ?

 De 2 priesters: de 2 dienaars van Sarastro

 Monostatos: een sater die heel mooi fluit kan spelen, een opdringerig ventje met hoorntjes op 
zijn kop en een lange staart

 De 7 dwergen

 Papagena: wordt het vriendinnetje van Papageno





 Papageno is weer op zoek naar vogeltjes voor de 
Koningin van de Nacht wanneer prins Tamino hem 
voorbij rent.

 ‘ HELP! DE DRAAK WILT ME OPETEN!’

 Prins Tamino valt in zwijm op het moment dat de 
draak hem bijna te pakken heeft

 De 3 feeën verschijnen en toveren de draak in 
slaap.

 Wanneer de prins wakker wordt , ziet hij Papageno, 
denkt dat hij hem gered heeft en wil hem rijkelijk 
belonen.

 Joepi , denkt Papageno, maar daar zijn de 3 feeën 
weer en komen er een stokje voor steken! ‘Jij staat 

te liegen! Dan moet er  een slotje op je mond!’

 ’Wij hebben je gered prins en in ruil wil de Koningin 
van de Nacht graag dat je haar dochter, de 
mooie prinses Pamina, gaat redden van de boze 
tovenaar, Sarastro’

 Het begint te donderen ; dat is het teken dat de 
Koningin van de Nacht zal verschijnen. Papageno is 
een beetje bang. Hij vindt de Koningin van de 
Nacht een beetje ‘grrr’, want wat doet ze met al 
die vogeltjes…..





 ‘Prins, zoek mijn dochter en maak mij terug 
gelukkig. Dring door tot de plek waar Sarastro mijn 
dochter gevangen houdt. Geef haar dan deze 
appel; dat zal haar de kracht geven om met u 
mee te gaan. ‘

 ‘Als jij mijn dochter uit de handen van die slechte 
man redt, mag ze jouw vrouw worden.’

 ‘Die arme vrouw,’ denkt Tamino. Zij is niet eng, ze is 
enkel gek van verdriet omdat ze haar dochter kwijt 
is. 

 De 3 feeën toveren  het slotje op de mond van 
Papageno terug weg. Hij mag wel niet meer liegen 
en moet Tamino helpen om de prinses te vinden!

 De prins krijgt nog een toverfluit mee om hem te 
beschermen tegen ANGST en GEVAAR in het rijk 
van Sarastro.

 Papageno krijgt een zilveren bel. 





 Daar trekken Papageno en Tamino door het dichte 
dennenbos. Papageno draagt de fluit en de bel.

 Ineens horen ze 2 stemmen; ‘De Nacht zendt ons 
een jonge held!’

 Papageno krijgt bang en zou liever teruggaan , 
maar Tamino klopt aan. 

 De priesters doen open. 

 ‘Is dit de schuilplaats van Sarastro, de kinderrover?‘, 
vraagt Tamino.

 De 2 priesters antwoorden dat Sarastro een goed 
mens is, maar Tamino gelooft het niet. ‘Sarastro 
heeft prinses Pamina ontvoerd. Haar moeder, 
Koningin van de Nacht, is gek van verdriet!’

 De 2 priesters verdedigen hun heer; ‘Je moet niet 
altijd geloven wat een ander zegt. Sarastro is haar 
vader en Pamina koos haar vaders kant en leeft nu 
hier.’

 Nu weet Tamino niet meer wat ie moet geloven….

 De 2 priesters doen de deur weer dicht. 





 ‘Kom Papageno; ik geef je een voetje en duw je 
over de kasteelmuur,’ zegt Tamino

 Papageno is gelukkig zacht over de muur gevallen. 
Hij ruikt lekkere parfum. Op een bankje ziet hij een 
slapend meisje, met een gouden kroontje en ze 
slaapt op een erwt. Ze heeft zwart haar, een mond 
zo rood als kersen en een huid zo blank als sneeuw. 
Dit is de dochter van de Koningin! Papageno vindt 
haar heel mooi…. Wat zou hij nu graag de prins zijn, 
dan kon hij met haar trouwen en moest hij niet 
meer alleen zijn …

 De prins gooit de appel over de muur. 

 Papageno maakt de prinses zachtjes wakker; 
‘Prinses, aan de andere kant van de muur staat 
prins Tamino. Hij houdt vreselijk veel van u. De 
Koningin van de Nacht heeft ons gestuurd en ze 
heeft een cadeau meegegeven. Deze appel om u 
kracht te geven. ‘

 Prinses Pamina bijt van de appel, maar valt 
onmiddellijk omver….





 Papageno verstopt zich snel achter de 
fontein, want hij hoort iets.

 Het is Monostatos die vanuit het gebouw 
naar buiten komt. 

 ‘o, ze slaapt…. Wat is ze toch mooi en wat 
is ze lief als ze slaapt. Ik wil haar zo graag 
kussen, maar meneer Sarastro heeft 
gezegd dat ik alleen maar mag kijken….’ 
Monostatos schrikt op , want hij hoort 
Tamino vanachter de muur roepen en 
loopt snel weg.

 Tamino roept Papageno. Papageno zet 
het bankje tegen de muur en zo kruipt hij 
weer naar de andere kant. 





 Tamino kan amper geloven wat 
Papageno hem allemaal verteld. 

 Hoe kan de appel van de koningin slecht 
zijn voor de prinses. Hij wil het allemaal 
met zijn eigen ogen zien. Papageno helpt 
hem de muur over en wil dan graag terug 
naar het bos lopen maar daar komen de 
3 feeën weer tevoorschijn! ‘ Jij moet prins 
Tamino helpen en de slechte Sarastro 
verslaan!’ en ze zwiepen hem de muur 
over. 

 Maar daar staat Monostatos al te 
wachten: hij neemt Tamino en Papageno
gevangen en brengt ze naar Sarastro. 





 Sarastro is boos. 

 Hij is boos omdat Monostatos niet goed over 
Pamina heeft gewaakt. Hij wil hem nooit nog zien!!

 Hij is boos op Tamino en Papageno omdat ze zich 
hebben laten misleiden door de Koningin!

 ‘De Koningin kan prachtig zingen en daarom hield 
ik ook van haar. Maar op een dag merkte ze dat 
Pamina wel 1000x mooier kon zingen dan haar en 
ze werd dodelijk jaloers. Ik heb Pamina hier in dit 
kasteel gebracht om haar te beschermen tegen 
haar moeder. Als een echte vader heb ik de wacht 
gehouden, maar tevergeefs….’

 De 7 dwergen dragen de glazen kist naar buiten. 
De prins holt erachter aan . De dwergen zetten de 

kist met een slag terug neer, en hierdoor komt het 
stukje appel uit haar keel. De prins buigt zich over 
de prinses en kust haar….

 Pamina wordt wakker!

 Tamino roept: ‘Pamina, mijn leven lang wacht ik op 
jou!’

 Pamina antwoordt: ‘Ik ben het allerliefst bij jou, als 
je wilt word ik je vrouw’





 Ondertussen staat er een woedende 
Koningin van de Nacht voor de kasteelpoort. 
Ze heeft door dat haar plannetje is mislukt. 

 Monostatos wil haar helpen als ze belooft dat 
hij Pamina mag hebben.

 Hij loodst haar door de gangen van het 
kasteel en ineens staan ze voor Pamina.

 Papageno roept: ‘Snel prins, blaas op de 
toverfluit! Tegen ANGST en GEVAAR!!’

 Maar Sarastro roept; ‘Neen, niet blazen , je 
moet zuigen!!’

 De prins zuigt op de toverfluit en zo wordt de 
koningin in de fluit gezogen!!

 Joepi!!





 In de kasteeltuin wordt een prachtig 

feest gehouden; de bruiloft van 

prinses Pamina en prins Tamino.

 Na het feest neemt hij haar op zijn 

paard mee naar zijn kasteel….





 Na de bruiloft gaat Papageno terug naar zijn bos, 
naar zijn vogels, weer helemaal alleen…..

 Terwijl hij aan het wandelen gaat , komt zijn blik 
terecht op de zilveren bel.

Klingel klokje klingel

Klingel klingel zacht

Ik klingel met de zilveren bel

Maar weet niet op wat ik wacht……

 ‘Dag Papageno!’

 Papageno hoort iets achter hem, …..daar staat zijn 
eigen Papagena!


