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OVER ‘HET LUCHTKASTEEL’ 
‘Het Luchtkasteel' is een korte opera, waarvan de muziek is geschreven door Offenbach. 
Wat is opera?  
Opera is een toneelstuk waarin de acteurs niet veel spreken, maar vooral zingen. 
Eigenlijk net als in een musical. Maar de muziek bij opera’s is anders: we noemen het ‘klassieke muziek’. Lang 
voordat de musical werd uitgevonden, waren er al opera’s: al zo’n vierhonderd jaar geleden! 
 

Het verhaal in het kort 
Mijnheer Offenbach zit aan zijn piano. Hij wil graag muziek bedenken voor een 
nieuwe opera. Wat zal hij nu eens schrijven? Hij heeft al zoveel stukken 
gemaakt…. Dan verschijnt de Muze op het toneel. Zij is een soort godin, die 
kunstenaars helpt om goede ideeën te verzinnen. Zij laat hem een paar 
beroemde theaters zien, waar hij misschien iets voor kan schrijven. En dan 
komt Pinokkio te voorschijn. Dát is het! Offenbach zal een stuk schrijven voor 
het marionettentheater! Snel gaat hij aan de slag…: 
 
Jeannot is een arme boerenjongen die ervan droomt om miljonair te zijn. Hij 
gaat samen met zijn vriendinnetje Jeannette lopend naar Parijs. Onderweg 
verdienen zij geld door te zingen en te dansen. Zelfs de boerderijdieren 
dansen vrolijk mee. Dan komen zij een marktkoopman tegen met een heleboel 
mooie spullen. Ook heeft hij een lottomachine. Jeannot koopt van hun laatste 
geld een lot om mee te doen aan de loterij. Hij wint!! Maar als je denkt dat dan 
het verhaal uit is, vergis je je…………... 
 

 
Veel plezier met 

Het Luchtkasteel van Jacques Offenbach! 

foto’s en filmpjes op: 
www.marionettentheater.nl 

 
 
 

Het Amsterdams Marionetten Theater speelt voor volwassenen en kinderen. Voor scholen zijn er workshops 'maak je 
eigen marionet' en speciale schoolvoorstellingen. Zie: www.marionettentheater.nl  
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