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Voorbeeld van een toneelstuk op maat.
Stelt u zich voor:
In een bejaardentehuis wilde men op originele wijze Sinterklaas vieren: met een toneelstuk.
De eisen: kort, humoristisch en makkelijk in te studeren. Bijzondere gebeurtenissen en
bedankjes moesten in de teksten verwerkt worden. Het aantal rollen? Maar liefst 19 stuks!
Rollen die varieerden van Paashaas tot Kerstman en van medewerkster tot Burgemeester.
Ondanks dat er volop ideeën waren en er veel memorabele gebeurtenissen hadden plaats
gevonden, bleek het moeilijk hier een toneelstuk van te smeden.
Waar werd de oplossing gevonden?
Bij PerlaScript!

Rolverdeling Sinterklaastoneelstuk:
Afkorting
A
B
C
I
K
L
MA
MO
N
Na
O
P
PH
PI
PII
PR
R
S
W

Rol
Anita
Burgemeester
Clochard
Interviewer
Kerstman
Lei de stoorzender
Marina
Monica
Nora
Nathalie
Omroepster
Prinses
Paashaas
Zwarte piet I
Zwarte piet II
Prins
Ron the coffee man
Sinterklaas
Wensfee

Een fragment uit het Sinterklaastoneelstuk:
I

Dames en heren, en nu het grote moment: daar komt de kindervriend! Sinterklaas!
Welkom! Wat een eer! Welkom, Welkom!

I kijkt naar de deur waardoor iedereen de binnenkomst van Sinterklaas verwacht.

I blijft kijken, gaat rondkijken en gaat verbaasd kijken. HOUD HET VERBAASD KIJKEN
VOL: kijk rond, sta half op, ga zitten, kijk weer rond, sta helemaal op, kijk verwachtingsvol en
vervolg zingend:
I zingt

Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht,
want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u wel even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.

Rest zingt

Sinterklaasje kom maar even bij ons aan,
en laat uw paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
want er zijn geen stoute kinderen bij.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
want er zijn geen stoute kinderen bij.

I gebaard enigszins driftig dat iedereen stil moet zijn. Luistert weer en gaat verder.

I

Dames en heren daar is hij dan: SINTERKLAAS!

Geen Sinterklaas.
Stilte.
I kijkt en kijkt.
L raast voor de tafel langs met veel kabaal.

I

Sorry, de Stoorzender onderbrak ons. En dan nu echt: SINTERKLAAS!!!

W komt de ruimte in gefladderd, achterna gezeten door de PH. Ze fladderen en springen
achter elkaar aan dwars door de zaal en het publiek, tot W opeens stilstaat (vlak bij het
gereserveerde tafeltje en de stoelen) en verbaasd naar PH kijkt.
I valt stil.
L beweegt ook niet.

W

Heeeeeeeeee! Stop! Weet jij waar we zijn?

PH

Neeeeeeeeeee! Weet ik nie, weet ik nie! Waar we zijn? Geen idee! Trouwens, hoe
kom jij hier? Je hoort hier nie.

W

Ik hoor hier niet? Hoe ik hier kom? Je wilt nogal wat weten flapoor! Volgens mij zat
jij achter mij aan! Ik fladderde voor jou weg! Flapoor, zeg liever wat jij hier komt
doen!

PH

Flapoor? Ik ben de paashaas! En jij? Wie ben jij, fladderdame?

W

Ik ben Fee!

PH

Fee?! Nou ja, laat maar……….. maar, eh, wat doe jij hier?! Waarheen fladder je?
Vertel!

W

Ik ben op zoek naar Sinterklaas. Weet jij waar we zijn? En waar Sinterklaas is?

PH

Weet ik nie. Weet dat jij hier nie hoort! Jij hoort daarboven………..

W

En jij dan? Het is winter! Geen lente! Er is hier nergens een sappig groen blaadje te
bekennen! Dus zeg me: wat doe jij hier?!

W+PH Waar ben ik? Waar ben ik?! En jij? Waar zijn wij?

R komt binnen met koffie kopjes en een koffie kan, kijkt rond.

R

Koffie! Hallo allemaal! Welkom. Welkom. Ben ik op tijd met de koffie?

R kijkt weer rond.

R

Dag mevrouw de Wensfee, u hier? Komt u mijn wens vervullen? Wilt u koffie?

PH

Wens vervullen? Fee? Wensfee? Zij?

W

Koffie? Ja. Graag.

R

Paashaas, hallo! U ook koffie?

PH

Eh, ja, eh graag.

R schenkt koffie in zet de koffie op het gereserveerde tafeltje.

R

Alstublieft Paashaas. Alstublieft Wensfee. Ga zitten. Ga zitten!

W+PH gaan zitten op de gereserveerde stoelen.
Ook L moet ergens gaan zitten.
R gaat bij de trolley staan of zitten met een kop koffie in zijn hand.

R

Vertel: wat doet u beiden hier? Er zijn geen jonge blaadjes en niemand (gebaart
wijds) heeft nog iets te wensen!

W

Ben op weg naar de Kerstman.

PH

Ik ook!

R

Waarom?

W+PH Daarom!
R

Nee, waarom?

W

Om af te spreken voor volgend jaar. Ik zou hier samen met Sinterklaas door de
Kerstman worden opgehaald voor de jaarlijkse vergadering.

PH

Ik ook! Ik word ook opgehaald! De kerstman heeft beloofd me een lift te geven!
Gezellig! Samen jou en Sinterklaas naar de vergadering! Ja! Ik ook! Ik ook!
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Hoe dit verder ging? Tja, dat weten alleen de bewoners van het bejaardentehuis!

