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ROLVERDELING (JONG) VOLWASSENGROEP:
Teesejus - hertogin van Athene
Kastelein - evt. dubbelrol
Hippolieta - nichtje van Teesejus:
Egeus - moeder van Hermia:
Hermia - verliefd op Lysander (solo lied 3,6 en 9)
Helena - verliefd op Demetrius (solo lied 9 en 10)
Lysander - minnaar van Hermia:
Demetrius - aanstaande van Hermia:
Philostratus - ceremonimeeSter:
Petra Dissel - wever/regisseur
Jet Schaaf - meubelmaker
Tonnie Gochel - ketellapper
Klaas Spoel - boer (solo lied 12 en 13)
Willemijn Was - schoonmaakster
Simon Schreuf: - tuinman
Mevrouw Schraal - moeder van Remie
Oberon - kabouter koning
Titiana - koningin van de elfen (solo lied 5, 11 en 13)

ROLVERDELING KINDERGROEP (v.a. 10 jaar):
Remie Schraal – schoolmeisje, (evt. dubbelrol: Kabouter of elf)
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Yolante – schoolmeisje, (evt. dubbelrol: Kabouter of elf)
Lavinia – schoolmeisje, (evt. dubbelrol: Kabouter of elf)
Tjeu – schooljongen, (evt. dubbelrol: Kabouter of elf)
Dave – schooljongen, (evt. dubbelrol: Kabouter of elf)
Puck: - boodschapper van Oberon (solo rap lied 8)
Boon - kabouter (solo rap lied 8)
Vlad - kabouter
Ster - kabouter
Wolk - kabouter
Bloesem - elf (solo lied 7)
Mot - elf
Mosterdzaad - elf
Spinrag - elf
Vlinder – elf, (solo lied 4)
FIGURANTEN:
Hovelingen (Opening, scène 2 en 12)
Zigeuners (scène 3)
Koningskind, elfen en kabouters
CD (ingezongen/instrumentaal) VERKRIJGBAAR BIJ DE AUTEUR
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OPENING
ZAALLICHT UIT, TONEEL LICHT OP.
Spelers komen dansend op tijdens instrumentaal van het combo.
LIED 1: WELKOM ALLEMAAL
COUPLET 1
Wees welkom allemaal
je komt voor ons verhaal?
Het is dus niet echt waar gebeurd
En hier en daar wat meer gekleurd.
Maar neem nu aan van mij;
hiervan word je echt blij.
Soms wordt het wel een beetje gek
Maar alles valt weer op zijn plek.
REFREIN
En hoor je op een nacht
dit liedje onverwacht?
Dan komt het door dit mooi verhaal
Want liefde is een wereldtaal.
Dat maakt je warm, dat maakt je blij
Dat geldt voor jou en mij.
INSTRUMENTAAL
COUPLET 2
Ik hoop dat je goed zit
’t is een verhaal met pit.
Er zit gewoon van alles in
We hebben dan ook reuze zin.
En gaan gezwind van start
Spelen met hoofd en hart
Wij wensen je heel veel plezier
en zien je dan nog graag eens hier.
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REFREIN
En hoor je op een nacht
dit liedje onverwacht?
Dan komt het door dit mooi verhaal
Want liefde is een wereldtaal.
Dat maakt je warm, dat maakt je blij
Dat geldt voor jou en mij.
Dan komt het door dit mooi verhaal
Want liefde is een wereldtaal.
Dat maakt je warm, dat maakt je blij
Dat geldt voor jou en jou en jou
en ook voor mij.
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1e BEDRIJF
SCÈNE 1
Een groepje schoolkinderen zit binnen bij de kachel te leren.
Remie: Dus dan was Alexander de Grote weer de neef van Hercules?
Yolante: Ja, en Hercules was de tante van Athene, of was het
andersom?
Lavinia: (kreunt) Schei uit Yolante, je maakt me helemaal in de war.
Yolante: Ik vind het ook zo ingewikkeld. Waarom moeten we dit nou
leren, het is allemaal zo lang geleden.
Tjeu: Ik weet wel wat ik liever wil doen nu het zo vriest.
Dave: Het vriest hard, het ven zit al dicht, nog even en we kunnen
schaatsen.
Allen: (zuchten) Jaaa, leuk schaatsen.
Remie: Eerst geschiedenis leren. Waar waren we?
Yolante: Hoe zit het nou met Alexander de Grote?
Lavinia: Dat was het vorige hoofdstuk. Hou alsjeblieft je hoofd erbij. Zo
schieten we niet op.
Tjeu: Athene was de dochter van Zeus en niet de nicht van Hercules.
Dave: En dan heb je nog Achilles. Die kon zo goed hard lopen.
Tjeu: Die deed ook mee aan de Olympische spelen.
Dave: Dan haalde hij zeker goud.
Remie: Totdat ze hem in zijn hiel schoten.
Yolante: Waarom nou in zijn hiel?
Lavinia: Toen Achilles nog een baby was, dompelde ze hem onder in
een toverdrank om hem onoverwinnelijk te maken.
Remie: Ze hielden hem alleen aan zijn hiel vast.
Yolante: Dus dat plekje was nog open? Goh, en daar gingen ze toen
precies op mikken? Wat flauw.
Tjeu: Ze hadden hem beter aan zijn oren kunnen vasthouden(speelt
dat).
Dave: En wat dan als hij flaporen had? Dan was het een nog beter
doelwit.
Tjeu: Aan zijn tenen dan? Of aan zijn neus(de jongens liggen in een
deuk).
Lavinia: Hallo, ophouden met die flauwekul, zo schieten we niet op.
Moeder: (op met een tas met boodschappen) Wat hoor ik nou? Jullie
zitten toch wel te leren? Remie, de afspraak was éérst huiswerk
maken, dan pas spelen!
Yolante: We gaan veel liever schaatsen.
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Moeder: Het is bijna weekend, dan kunnen jullie lekker gaan schaatsen.
De vorst houdt nog wel even aan.
Lavinia: We moeten ook nog een werkstuk maken over theater en dat
moet maandag af zijn.
Allen: (kreunen)
Dave: Heeft iemand al een idee hoe we het gaan doen?
Tjeu: Ik kan echt niet nadenken als ik dorst heb.
Moeder: Zal ik wat te drinken brengen?
Allen: Jaaa.
Remie: En iets lekkers erbij, als troost.
Moeder: Vooruit dan (gaat af).
Yolante: Wie was dan Aphrodite?
Dave: Die had ook iets met Zeus.
Tjeu: En die woonden allemaal op een berg?
Remie: Ja, die hadden het hele jaar door vakantie.
Yolante: In de zomer lekker wandelen en in de winter gingen ze skiën.
Lavinia: Gaan jullie nou allemaal melig doen?
Moeder: (op met bekers, een kan drinken en koekjes) Kijk eens, hier
knappen jullie vast van op.
Allen: (reactie door elkaar lekker, mmm enz.)
Remie: Eten we vanavond pannenkoeken?
Moeder: Nou…….. misschien doe ik dat wel.
Remie: En mogen ze allemaal mee eten?
Moeder: Vooruit dan, als jullie hard gewerkt hebben, dan hebben jullie
dat wel verdiend.
Tjeu: Okay, allemaal kiezen op elkaar en doorwerken, des te eerder zijn
we klaar.
Moeder: Dat is nog eens verstandige taal Tjeu. (gaat af)
(ze gaan ijverig zitten leren, maar vallen door de warmte van de
kachel zachtjes in slaap. Dan komt Puck op. Hij drentelt rond het
groepje. Haalt dan een veer te voorschijn en plaagt de kinderen er
om de beurt mee. In hun slaap weren ze de veer af of moeten er van
niezen. Dan worden ze wakker)
Puck: (tegen publiek) Hè, hè, ze worden wakker.
Tjeu: Schei uit Dave.
Remie: Wat, wie… hè?
Yolante: Wie deed dat?
Dave: Ik deed niets.
Lavinia: Kijk eens wat een gek mannetje.
Puck: En bedankt.
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Remie: Ja, zeg nou zelf, wie trekt er nou met dit weer zo’n kleren aan?
Yolante: Het is nog geen carnaval.
Puck: Ja, zo kan die wel weer.
Dave: Wie of wat ben jij?
Puck: (trots) Ik ben kabouter Puck, boodschapper van kabouter-koning
Oberon.
Tjeu: Ja, maak dat de kat wijs.
Puck: Waarom zou ik?
Dave: Hij bedoelt dat wij dat niet geloven.
Puck: Niet geloven dat ik boodschapper van koning Oberon ben?
Lavinia: Nee, grapjas, dat je een kabouter bent.
Puck: Zie ik er uit als een kabouter?
Allen: Jaaaa.
Puck: (triomfantelijk) Dan ben ik dus een kabouter.
Allen: O!
Remie: (maakt gebaar tegen anderen “die is gek”) Ja, als jij het zegt.
Yolante: Dan zal dat wel, toch?
Lavinia: Het zal de warmte wel zijn.
Puck: Nu je het zegt, ik lust wel wat te drinken.
Tjeu: De bekers zijn op.
Puck: Geeft niet, ik drink wel uit de limonadekan. (doet dat).
Allen: (reageren met afschuw)
Dave: Ik hoef niets meer.
Puck: Nou, des te meer heb ik. Wat zijn jullie aan het doen?
Allen: Huiswerk maken.
Puck: Leuk?
Allen: Saai.
Puck: Echt?
Remie: Wij lijden aan een enorme huiswerkblues.
Puck: Wat is dat nou weer?
Lavinia: Dat, kabouter, zullen we jou eens even uitleggen
Yolante: Spits je oortjes maar.
Puck: (voelt aan de oren) Ik weet niet of dat lukt.
Dave: Ja, kunnen we even?
Puck: Ik ben al stil.
Tjeu: Goed, dan. Leggen wij uit wat een huiswerkblues is.
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LIED 2: HUISWERKBLUES
(het groepje zingt de coupletten. De kabouters en elfen komen bij het
refrein tevoorschijn en zingen dan de cursief gedrukte tekst mee)
COUPLET 1
Ik stond vanmorgen al weer vroeg naast mijn bed
De zon die scheen al, ‘k had geen wekker gezet.
Ik dacht heel even “vandaag ben ik vrij,
‘k ga lekker zwemmen" en ik voelde me blij.
REFREIN:
O jongens wat een pech (O, jongens wat een pech)
Vakantie is ver weg (vakantie is ver weg)
En ik had geen smoes alleen de huiswerk blues.
Ik heb de huiswerkblues. (ja echt de huiswerkblues.)
Ik heb de huiswerkblues. (ja echt de huiswerkblues.)
Ik heb de huiswerkblues, stond ik onder de douche
met een kanjer van een huiswerkblues
COUPLET 2
Ik dacht dan spijbel ik vandaag voor een keer
Wie zal me missen met dit prachtige weer.
Doe of ik ziek ben en ik ging er toen voor.
Maar tja mijn moeder had me al meteen door.
REFREIN:
O jongens wat een pech (O, jongens wat een pech)
Vakantie is ver weg (vakantie is ver weg)
En ik had geen smoes alleen de huiswerk blues.
Ik heb de huiswerkblues. (ja echt de huiswerkblues.)
Ik heb de huiswerkblues. (ja echt de huiswerkblues.)
Ik heb de huiswerkblues, stond ik onder de douche
met een kanjer van een huiswerkblues.
COUPLET 3
Okay ik sla me der vandaag wel doorheen
Na schooltijd spelen hield me toen op de been
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Maar juf die gaf ons nog wat huiswerk cadeau,
Dat is dus balen daarom voel ik me zo.
REFREIN:
O jongens wat een pech (O, jongens wat een pech)
Vakantie is ver weg (vakantie is ver weg)
En ik had geen smoes alleen de huiswerk blues.
Ik heb de huiswerkblues. (ja echt de huiswerkblues.)
Ik heb de huiswerkblues. (ja echt de huiswerkblues.)
Ik heb de huiswerkblues, stond ik onder de douche
met een kanjer van een huiswerkblues.
Puck: Tjonge jonge, daar word ik bijna depri van. Weet je wat, ik zal
jullie dag een beetje opleuken. (haalt lijst tevoorschijn) Maar eerst
even controleren of ik bij de juiste mensen ben: Remie?
Remie: Ja?
Puck: Dat ben jij?
Remie: Ja!
Puck: Dan moet je present zeggen.
Yolante: Waarom?
Puck: Daarom! Jij bent zeker Yolante?
Yolante: Ja.
Puck: Zeg present.
Yolante: Ik snap het niet.
Puck: Okay, opnieuw dan: Yolante?
Yolante: Ja?
Puck: (ongeduldige zucht) Present!
Dave: Ja, dat we zien dat je present bent.
Tjeu: Nee Yolante moet present zeggen.
Lavinia: Waarom?
Puck: Daarom!
Tjeu: Daarom is geen reden.
Dave: Als je van de trap af valt, bent je zo beneden (high five met Tjeu).
Puck: (raffelt af en vinkt de lijst af) Remie? Present. Yolante? Present.
Lavinia? Present. Dave en Tjeu? Present en present.
Moeder: (steekt haar hoofd om de hoek) En ik dan?
Puck: O, ja, mevrouw Schraal, bijna vergeten. Present.
Moeder: En jij bent? O, ik zie het al, Puck de kabouter, wat leuk.
Puck: Dank u. Ik kom het hier inderdaad wat opleuken.
Moeder: Goh, is dat niet teveel moeite?
Puck: Welnee, het is zo gepiept. (haalt een zakje met een zilver poeder
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tevoorschijn en strooit dit over moeder en de kinderen uit)
Dave: Hé, wat doe je nou?
Tjeu: Ben je gek geworden?
Lavinia: Kijk uit voor mijn kleren.
Yolante: Ik voel me een beetje raar in mijn hoofd.
Remie: Wat, gebeurt er met me?
Moeder: O, wat spannend.

TOVER KLINGELTJE

Puck: En nou goed opletten, dan krijgen jullie een mooi verhaaltje te
horen en dan hebben jullie meteen materiaal voor een werkstuk.
Moeder: Dat is boffen. Ik dacht nog zo …………
Puck: Hallo mevrouw Schraal, u moet wel stil zijn hoor.
Moeder: O, ja, sorry.
Lavinia: U luistert naar een kabouter mevrouw Schraal!
Moeder: Ja, en?
Dave: Gelooft u in kabouters?
Moeder: Ach leuk toch?
Tjeu: Ze heeft vast last van de warmte.
Yolante: Misschien is ze een beetje gek.
Remie: Hé, het is wel mijn moeder hoor!
Allen: Sorry.
Puck: En nou allemaal stil, dan kijken we samen naar
Midzomernachtsdroom.
Moeder: (enthousiast) van William Shakespeare, leuk.
Allen: Ssssst.

LICHT FADE OUT
(iedereen af)
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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

