
CARNAVAL! - projectbeschrijving 
 
Als Anne en Sofie de zolder moeten opruimen van hun moeder, hebben zij een onverwacht 
spannende ontmoeting. Zij gaan op ontdekkingstocht door het dierenrijk en ineens is hun klus niet 
meer zo saai… 

 
 
CARNAVAL! is een muzikale familievoorstelling gebaseerd op het bekende muziekstuk 
‘Carnaval des Animaux’ van Saint-Saëns. Dit werk bestaat uit 14 delen, waarin de componist 
verschillende soorten dieren uitbeeldt met zijn prachtige muziek. Het zijn voornamelijk de 
karakteristieke eigenschappen van de dieren die hij, een beetje spottend, maar soms ook 
zeer treffend weergeeft. 
 
Saint-Saëns schreef het stuk voor een groot orkest, maar Animoso voert het uit in een 
speciaal voor kinderen bewerkte versie, met drie zangers en een pianoduo. Hierdoor kun je 
het grappige verhaal nog beter volgen, want zangers gebruiken een heleboel (Nederlandse) 
tekst en die heeft een orkest natuurlijk niet!  

 
Animoso bestaat uit de zangeressen Hadewijch Voorn, Klarijn Verkaart en Yvonne Kok en 
de pianisten Elsbet Remijn en Claudette Verhulst.  
De zangeressen leerden elkaar kennen in het koor van de Nationale Opera. Zij delen hun 
liefde voor de combinatie van theater en muziek.  
De pianisten leerden elkaar kennen op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij 
vormen tevens het duo Beth & Flo, een pianoduo dat klassieke recitals geeft en deze 
opluistert met gesproken en gezongen woord. De muziek in een verhaal of context plaatsen 
en interactie met het publiek zijn belangrijke elementen in de concerten van het duo. 
Animoso voerde de voorstelling CARNAVAL! reeds met veel succes uit tijdens de Zeister 
Muziekdagen 2017 - een internationaal kamermuziekfestival - en tijdens het Maurits Festival 
in de mijnstreek.  
 
Voor meer informatie, zie de facebookpagina van het ensemble: 
https://www.facebook.com/ensembleanimoso/ 
 
CARNAVAL! is een voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar en de duur van de voorstelling is 
ongeveer 35 minuten.  
 
Voor meer informatie en/of boekingen: 
ensembleanimoso@gmail.com 
 
06-24 26 56 43 (Klarijn Verkaart) 
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