
KARAOKE - TIME 
HET VERHAAL 

Door de harde politiek van de machtige heerser Pizarro, verandert de stad steeds 
meer in een koude, grijze wereld. Florestan wil de mensen weer hoop geven. Met 
zijn graffiti en straatfeesten, die hij samen met zijn vriendinnetje Leonore 
organiseert, verzamelt hij steeds meer mensen om zich heen. Hun protestliederen 
klinken steeds luider. Daarom geeft Pizarro het bevel om de betogers hardhandig uit 
elkaar te slaan en Florestan op te sluiten in de gevangenis.  

In een nachtmerrie herbeleeft Leonore het gewelddadige moment waarin zij van 
haar vriendje gescheiden wordt. Ze schrikt wakker en beseft dat als ze Florestan 
ooit levend terug wil zien, ze een manier zal moeten vinden om hem te bevrijden... 

 

SING YOUR HEART OUT! 

Droom jij ook van een betere wereld? Oefen het protestlied en zing het zondag uit 
volle borst mee. Want zelfs de wreedste woestelingen buigen voor de tovermacht van 
liefde en muziek! 

https://youtu.be/k7vkEqPOdw0  

 

 



KARAOKE VERSIE 

 
Laat ons zotte dromen dromen,  
Laat ons onze fantasie.  
Laat ons 's werelds oor bekoren,  
Met een mooie melodie.  

Waarom bang zijn, waarom beven,  
Voor wat koud is en gemeen?  
Als we liefdesbanden smeden,  
Zijn we sterk en nooit alleen.  

Liefde kleurt onze gezangen,  
Liefde stroomt door al wat leeft.  
Rijk zijn zij die haar ontvangen,  
Nobel hij die liefde geeft.  

Zelfs de wreedste woestelingen  
buigen voor haar tovermacht.  
Liefde kan een kraai doen zingen  
Liefde geeft de mensen kracht.  

Zelfs de wreedste woestelingen  
buigen voor haar tovermacht.  
Liefde kan een kraai doen zingen  
Liefde geeft de mensen kracht.  

Laat ons zotte dromen dromen,  
Laat ons onze fantasie.  
Laat ons 's werelds oor bekoren,  
Met een mooie melodie.  

Waarom bang zijn, waarom beven,  
Voor wat koud is en gemeen?  
Als we liefdesbanden smeden,  
Zijn we sterk en nooit alleen.  

Waarom bang zijn, waarom beven,  
Voor wat koud is en gemeen?  
Als we liefdesbanden smeden,  
Zijn we sterk en nooit alleen.  


