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VOORWAARDEN
Alle amateurverenigingen die het stuk: DE VERJAARDAG VAN DE
KABOUTERKONING gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes,
posters, advertenties en eventuele andere publicaties de volledige naam
van de oorspronkelijke auteur: ANNEKE VAN GENDEREN te vermelden.
De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen
andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk.
De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.
U dient tevens te vermelden dat u deze opvoering mag geven met
speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © 2006 Anco Entertainment bv - Toneeluitgeverij Vink bv
Internet: www.toneeluitgeverijvink.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname,
internet vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd
bij het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
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1800 AJ Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135
Website: www.ibva.nl
Email: info@ibva.nl
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Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van
wiens werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook
voor try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 8 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1.U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op
grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd,
terwijl de geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief
wordt met 20% verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen
toestemming werd aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan
de voorstelling.
Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Kabouter Koning Nijtram
Kabouter Koningin Tonia
Kabouter Rim
Kabouter Rem
Kabouter Ram
Kabouter Rom
Elfje Lilith
Heks Acra

DECOR:
Een bos, hier en daar wat paddestoelen, een lelijke deur
waarachter de heks zich bevindt. Een mooie deur waarachter de
koning en de koningin zich bevinden.

4

Rim: (komt op en kijkt zoekend om zich heen) Oh, oh, oh er is nog
niets gebeurt, dit komt niet goed, dit komt helemaal niet goed! (Rim
kijkt nog eens rond en roept dan) Rem, Ram, Rom! Waar zitten
jullie? (Rem, Ram, Rom komen op Rim staat met de rug naar hen
toe. Ze lopen strak achter elkaar, de voorste botst tegen Rim en
vervolgens allemaal tegen elkaar. Rim schrikt) Hola, wat doen jullie
nou?
Rem: Oeps.
Ram: Sorry.
Rom: Excuus.
Rim: (ongeduldig) Ja, ja, laat maar. (Rem, Ram, Rom, draaien zich
om en willen weglopen)
Rem: Ik dacht.
Ram: dat je ons.
Rom: nodig had.
Rim: (haastig) Ja, niet weglopen! Ik heb jullie nodig.
Rap Lied: RRRR
Wij zijn kabouters, Rim, Rem, Ram, Rom
Wij zijn dus slim, en beslist niet dom
Wij werken iedere dag hier in ‘t bos
En slapen op dan op hele verse, zachte mos
Acra: (komt op) Wat is dat voor herrie? (ziet de kabouters) Oh, zijn
jullie weer aan het schreeuwen?
Rim: Nee, Acra!
Acra: (boos) Nee? Wat nee!
Rem: Gewoon.
Ram: wij schreeuwen.
Rom: niet.
Acra: (heft haar bezem op alsof ze de kabouters wil slaan) Jullie zijn
een stelletje brutale kabouters! Ga weg, uit mijn ogen!
Rim: Pardon?
Rem: Dit bos.
Ram: is niet van.
Rom: u alleen! (alle vier de kabouters slaan demonstratief de armen
over elkaar en kijken Acra uitdagend aan)
Acra: (zwaait nu met haar bezem) Weg! Weg! Stelletje brutale
vlegels! (de kabouters vluchten weg. Acra tot de zaal) Wat denken
ze wel! Ik ben hier de baas en niemand anders. (kijkt de zaal in)
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Lied Acra
Als heks heb ik het hier, voor het zeggen
Dat hoef ik toch niemand nog uit te leggen
Ik tover je zo in een oude berk
Ha, ha, ha, dat is mijn dagelijks werk
Niemand durft het, mij tegen te spreken
Ik regeer hier nu al vele weken
Acra: (kijkt nog eens de zaal in) Niemand spreekt mij tegen! (met een
gemeen lachje gaat ze af)
Rim: (kijkt voorzichtig langs een boom, en vraagt aan de kinderen in
de zaal) Is ze weg? (de kinderen zullen met JA reageren,
vervolgens komen de kabouters weer strak achter elkaar lopend
op en botsen weer een voor een tegen elkaar) Laat dat, we moeten
actie ondernemen.
Rem: Ja, laten we.
Ram: die heks.
Rom: weg jagen!
Rim: (enthousiast) JA, JA!! (de andere kabouters knikken van ja)
NEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHH!!!!!
Rem: Huh? Wat is.
Ram: dat nou.
Rom: weer?
Rim: Die heks jagen we wel een andere keer weg. Weten jullie wel
wat voor een dag dit is?
Rem: Ja, het is een heerlijke dag.
Ram: een ideale dag om.
Rom: helemaal niks te doen.
Rim: (schudt met zijn hoofd) Nee, sufferds! Vandaag is het de
verjaardag van de koning!
Rem: Oh, dat zijn.
Ram: we helemaal.
Rom: vergeten!
Rim: (haakt zijn duimen trots onder zijn oksels, buik vooruit) Maar ik
niet! En… Ik heb ook al een plan, hoe we het gaan aanpakken.
Rem, Ram, Rom: Vertel, vertel, vertel!!!!!!
Rim: (geheimzinnig) We gaan het hele bos versieren, en taarten
bakken, en ballonnen ophangen.
Rem: (enthousiast) En, en…
Ram: (enthousiast) muziek.
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Rom: (enthousiast) maken.
Rim: En we gaan zingen! (de kabouters zetten hun rap nummer weer
in)
Rap Lied: RRRR
Wij zijn kabouters, Rim, Rem, Ram, Rom
Wij zijn dus slim, en beslist niet dom
Wij werken iedere dag hier in ‘t bos
En slapen op dan op hele verse, zachte mos
Lilith: (komt op, ze is een zwaarlijvig elfje in een tutu met kleine
vleugeltjes. Ze loopt nogal zwaar) Wat zijn jullie vrolijk?
Rim: (pakt haar handen en doet een kleine rondedans) Koning
Nijtram is jarig! Vandaag!!
Lilith: (staat direct stil) Nijtram? Jarig?
Rem: (knikt heftig) Ja, echt waar.
Ram: (knikt ook) Vandaag is de dag.
Rom: (knikt ook) die je niet vergeten mag.
Lilith: (zakt op een paddestoel neer) Pff, daar moet ik even bij gaan
zitten hoor.
Rim: (trekt haar omhoog) Daar heb je geen tijd voor. Er moet nog van
alles gedaan worden.
Lilith: Wat? Wat kan ik doen?
Rim: Je kan ballonnen opblazen! (kijkt blij om zijn eigen idee rond)
Ja, dat kan je doen.
Rem, Ram, Rom: Ja, Lilith, dat kan je doen!
Rim: (klapt in zijn handen) Jullie, hup weg, ga taarten bakken,
slingers maken vort doe iets.
Rem: Nou zeg.
Ram: doe niet zo.
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

