
Haren vol banaan  

 

 

Ik keek net in mijn onderbroek  

en ik had me goeie zin 

want mijn linker- en mijn rechterbil 

die zaten er nog in! 

 

Zo begint het optreden van Erik (vader) en Lot 

(zoon) van Os. Samen brengen zij grappige 

liedjes, ontroerende versjes en mooie 

prentenboekverhalen.  

 

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

die verrassingen minder aangenaam zijn? Dan kun je best wat fantasie gebruik-

en. 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.  

 

Erik en Lot begeleiden zichzelf op gitaar, piano, ukelele, mondharmonica en 

banaan. Ze zingen en vertellen over Schatje en Scheetje, twee verliefde boeven 

die de hemel ophangen in hun cel; over Kees van Dijk, de dinosaurus die de 

toekomst kan voorspellen; over een eenzaam drolletje op zoek naar een vriendje; 

over neuzen vol snot en over reuzen in een 

restaurant. Verrassend én bekend, want in hun 

voorstelling laten Erik en Lot ook liedjes horen, 

die je vast kent van Sesamstraat. Wie mee wil 

zingen, zingt lekker mee; wie liever luistert is 

ook van harte welkom. En het zou zomaar 

kunnen dat ze afsluiten met: 

 

Op een dag riep mama blij verrast: 

‘Wat knap, je hebt in bed geplast! 

Proficiat, hiep, hiep, hoera! 

Dat doet geen enkel kind jou na!’ 
 

 

 



Boekingen, informatie en tarieven bij De Schrijverscentrale. 

 

 

Geschikt voor:  kinderen (4-9), leraren/leesconsulenten basisonderwijs, 

    Pabo’s, bibliothecarissen, jeugdliteratuurliefhebbers 

 

Tijdsduur:  45-50 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=ewGe088cmIs  

 
‘Erik van Os is met zijn tientallen boeken en jaren ervaring een quality label geworden. Als je daar 

dan de frisse illustraties van Noëlle Smit aan toevoegt, heb je wat moois in handen.’ 

www.alleswatikmooikanvinden.org   

 

 
 

https://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs/13810
https://www.youtube.com/watch?v=ewGe088cmIs
http://www.alleswatikmooikanvinden./

