
Lied openingsfeest “Er was eens…” 2020/2021 
(melodie van kinderen voor kinderen, Ha ha ha, je vader) 

 
Roodkapje wil wat anders,  
zij wil trouwen met een prins. 
Al zou zij naar haar oma toe gaan, 
in het sprookjesbos daarginds. 
Roodkapje danst van blijdschap, 
Verliest daarbij haar kap.  
Een ieder die hem vastpakt,  
Wordt verliefd dat is de grap, pa pa pa pa paaaaaaap. 
 
Hahaha, dit sprookje,  
ja dit sprookje is te gek. 
Wat zou de goede fee nu to’vren, 
En Roodkapjes hart vero’vren? 
Ja, dit sprookje is nog gekkerder dan gek! 
 
Oók de wolven en de geitjes, 
Doen nu anders dan normaal,  
De wolven krijgen flinke ruzie, 
Echt, dat kan in dit verhaal. 
De spiegel is de weg kwijt, 
Die zegt nu iets heel raars, 
Roodkapje is de mooiste,  
Ze lapt alles aan haar laars, pa pa pa pa paaaaaars. 
 
Hahaha, dit sprookje,  
ja dit sprookje is te gek. 
Wat zou de goede fee nu to’vren, 
En Roodkapjes hart vero’vren? 
Ja, dit sprookje is nog gekkerder dan gek! 
 
De heks die is tevreden,  
Zoals het sprookje gaat.  
Nu hoopt Roodkapje in het bos,  
Dat de prins snel eens voor haar staat.  
Het loopt een beetje anders, 
Dat had de heks voorspeld. 
Met iene miene mutte, 
Zijn de liefjes weggesneld, pa pa pa pa peeeeeelt! 
 
 
  



Hahaha, dit sprookje,  
ja dit sprookje is te gek. 
Wat zou de goede fee nu to’vren, 
En Roodkapjes hart vero’vren? 
Ja, dit sprookje is nog gekkerder dan gek! 
 
Hoe moet dit alles verder, 
Komt het allemaal weer goed? 
Komen de sprookjes weer in orde, 
Klopt het wat een ieder doet? 
Maak je maar geen zorgen, 
Ze leefden in het bos,  
Nog lang en gelukkig,  
Maar de heks die is de klos, pa pa pa pa pooooooos! 
 
Hahaha, dit sprookje,  
ja dit sprookje is te gek. 
Wat zou de goede fee nu to’vren, 
En Roodkapjes hart vero’vren? 
Maar dit sprookje is ONS sprookjeeeee, ECHT TE GEK!! 
 
 
 
 
 


