
Bananen zijn belangrijk  

 

Zegt Doornroosje tegen de prins 

die haar eindelijk wakker kust: 

‘Had me toch laten slapen, man! 

Gun een vrouw wat rust!’  

 

Zo begint het optreden van Erik (vader) en Lot 

(zoon) van Os. Samen brengen zij grappige 

liedjes, verrassende versjes en totaal mislukte 

sprookjes. Erik en Lot begeleiden zichzelf op 

gitaar, piano, ukelele, mondharmonica en 

banaan.  

 

Het leven zorgt vaak voor aangename verrassingen: niks aan doen. Maar wat als 

die verrassingen minder aangenaam zijn? Dan kun je maar het best je fantasie 

gebruiken. Met ogenschijnlijke eenvoud en subtiele humor in al hun liedjes en 

verhalen komen Erik en Lot met originele ideeën om het leven een leuke draai te 

geven. 

 

Ze zingen en vertellen over Wessel van Texel, een 

schurk van een schaap, een echte ram -van ram-bam-

bam!-, een ram van recht voor zijn raap. Er komen 

twee Roodkapjes langs: het ene gaat langs bij haar 

vriendje in het bos; het tweede Roodkapje blijkt een 

wolf te zijn. Een alleraardigste heks tovert iedereen 

om in een bijzettafeltje en een houten poot gaat op 

zoek naar zijn zeerover. Tijdens de voorstelling 

wordt ook volkomen helder waarom meisjes 

gevaarlijk zijn en bananen belangrijk. En het zou 

zomaar kunnen dat ze afsluiten met: 

 

Het droevige gedicht van de vrouw  

die al heel lang een man zocht 

 

Er was eens geen man. 

Jammer dan.      

 



Boekingen, informatie en tarieven bij De Schrijverscentrale. 

 

 

Geschikt voor:  kinderen (9-12), leraren/leesconsulenten basisonderwijs, 

    Pabo’s, bibliothecarissen, jeugdliteratuurliefhebbers 

 

Tijdsduur:  55-60 minuten 

Max. aantal:  250 

 

Opbouwtijd:  1 uur 

Afbreektijd:  30 minuten  

Podium:  5 x 4 meter  

 

Benodigdheden: 3x DI (voor akoestische gitaar/ukelele) 

    vleugel (evt. piano) 

    2x headset voor stem/zang 

    extra microfoon op standaard (voor banjolele) 

    Beamer (eigen laptop op podium te bedienen) 

    Geluid via laptop 

    Technicus aanwezig 

    Lichtplan: podiumlicht artiesten; gedimd licht bij beamen  

 

Signeren:  In overleg 

 

Kijk voor een impressie op: https://www.youtube.com/watch?v=AAokYoYqKLU  

 

De pers over het boek: Haren vol banaan 
‘Kinderliedjes kunnen ook erg kinderachtig zijn, maar Erik van Os neemt het 
kinderlied serieus. Er zal geen kind zijn dat niet genieten kan van dit leuke boek met 
zijn vrolijke tekeningen en  grappige ondeugende liedjes!’ 

 

https://kinder.boekenbaas.nl/haren-vol-banaan-erik-van-os-noelle-smit/  

 

 

 

 

https://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs/13810
https://kinder.boekenbaas.nl/haren-vol-banaan-erik-van-os-noelle-smit/

