
Carnaval vieren met Sambadanseres Maria 
Braziliaans Carnaval

Voorleesverhaal
“Maria, Maria! Het is zover, wakker worden!” Als Maria haar ogen opent staat haar man met 
een brede lach naast haar bed. Vandaag is het namelijk carnaval, één groot feest in 
Brazilië. 
Maria woont in Rio de Janeiro en volgt danslessen op de Sambaschool in haar straat. 
Samba is een Braziliaanse muzieksoort met bijbehorende dans. Voor de Sambascholen is 
het Braziliaanse carnaval het hoogtepunt van het jaar. Sambascholen mogen dan een 
dansoptreden geven in stadion Sambadrome, een stadion dat speciaal voor dit soort grote 
feesten is gebouwd. Het wordt een wedstrijd: de Sambaschool met de beste dans, de 
mooiste kostuums én de prachtigste praalwagen wint. 

De Samba komt oorspronkelijk uit Afrika. Hoe is die Samba eigenlijk in Brazilië terecht 
gekomen? Dat heeft te maken met Portugal. Eeuwen geleden heeft Portugal een deel van 
Brazilië veroverd. Ook heeft Portugal landen in Afrika aangevallen en daar de macht 
gepakt. De Portugezen namen in Afrika mensen gevangen en brachten hen naar Brazilië 
om daar gedwongen te werken. Ze werden slecht behandeld: de Afrikanen werden niet als 
mens gezien, maar als bezit. Ze kregen geen cent voor hun werk, ze waren niet vrij en 
konden niet weg. We noemen dit slavernij. Ook al hadden deze tot slaaf gemaakten geen 
enkel bezit, in hun hoofd en hart herinnerden ze zich de muziek en dans uit Afrika, zoals 
bijvoorbeeld de kringdans. Bij deze dans trommelen mensen in een kring en stapt één voor 
één iemand de kring in om op het ritme te dansen. Deze muziek en dans groeiden in 
Brazilië uit tot de Samba zoals we die vandaag kennen.

Als Maria aankomt bij de Sambadrome trekt ze haar carnavalskostuum aan. De wedstrijd 
kan beginnen. In een lange stoet dansen Maria en de andere danseressen door het 
stadion. Wat een spektakel! Ze schudden vrolijk met hun heupen en pronken met veren en 
diamanten. Maria haalt alles uit de kast; het zweet druppelt van haar voorhoofd. Na flink 
feesten is Maria's Sambaschool klaar. Pfff, wat heeft ze haar best gedaan. De 
Sambaschool die wint is de rest van het jaar zo trots als een pauw! Wie zal er winnen…?




