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SAMENVATTING VAN HET STUK

De klas van juf Eva, de leukste juf van de school, heeft grootste plannen: samen gaan
ze geld inzamelen voor een geweldige afsluiting van hun tijd op de basisschool. Samen
hebben ze gekozen: het wordt het concert van megaster Joy Rider! Ze zetten zich allemaal
voor meer dan 100% in, maar ze merken dat iedereen een ander idee heeft over hoe met
geld om te gaan. Van elkaar leren ze een heleboel en het gaat dan ook de goede kant op.
Het doel is bijna bereikt als er iets vreselijks gebeurt: al het geld wordt gestolen. Wat nu? Er
is niet veel tijd over...

Wervende tekst voor op de uitnodiging of flyer:
Leef mee met de kinderen van juf Eva: bijzondere kinderen met elk zijn of haar
eigenaardigheden. Hyperactieve Mehmet, Bram met de brains, lieve Leonoor, gedreven
Yasir en de modebewuste, pinnige tweeling Mia en Marie: misschien ken je ze zelf ook wel?
Als ik later groot ben is een razendsnelle musical vol humor en af en toe een traan. Over
vriendschap, samenwerken, veilig pinnen & verzekeren en een toekomst die soms dichterbij
is dan je denkt.
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BESCHRIJVING VAN DE SCENES

EERSTE BEDRIJF
Scène 1:
Inhoud:

De kinderen stellenèè aan het publiek. In het vertellen schakelen Mia en Marie over
naar een kledingwinkel.

Vorm: 		Het podium is leeg of nog geen licht op het decor. Als er een doek is, kunnen de
kinderen ook daar voor staan of op de rand van het podium zitten. Zorg dat de
kinderen echt de zaal inkijken, contact maken met het publiek.
Scène 2:
Inhoud:

De kinderen bedenken samen met de juf het plan/doel voor het einde van het jaar
en verzinnen manieren om aan geld te komen.
Lied 1: Hoe komen we aan geld? wordt gezongen

Vorm:

Scène 3:
Inhoud:
Vorm:

De kinderen komen eerst heel kort en druk de klas binnen. Dan een duidelijke
lichtschakel, en de kinderen zitten onmiddellijk netjes in de klas. Dit moet voor
het publiek verrassend werken. Tijdens het lied kan de klas het publiek weer
aanspreken, of wellicht de zaal inlopen. Als handeling kan gekozen worden om met
collectebussen, mandjes, lege portemonnees etc. rond te lopen. Let op: nog niet de
benoemde opties in het lied uitbeelden, dat komt in de daarop volgende scènes aan
de orde.

Henk Zemelaar komt boos de klas binnenlopen vanwege het lawaai.
Korte scène ter introductie van de buurman. Marie en Mia zeggen hun tekst tegen
het publiek.

Scène 4:
8 – Muziek onder non verbale scènes
Inhoud:

Non verbale scènes hoe geld in te zamelen.

Vorm:

De scènes volgen elkaar in hoog tempo op. Laat steeds ergens anders een spot
aangaan. Zorg dat de volgorde goed duidelijk is voor de leerlingen en dat de
overgangen soepel verlopen. Het zijn korte, puntige scènes die eindigen met een
geluid van een kassa. Let op de timing op de muziek. Het is ook mogelijk om zelf
met de leerlingen scènes te bedenken: zorg hierbij dat het een duidelijke handeling
heeft en een grappige ontknoping. Deze Scène kan ook op film worden opgenomen
en geprojecteerd.
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BESCHRIJVING VAN DE SCENES

Scène 5:
Inhoud:

Bram voelt de verantwoordelijkheid als beheerder van de kas op zijn schouders
drukken. Samen maken ze afspraken hoe de kas te beheren.

Vorm:		Klassensituatie. Mehmet loopt even af om zijn slot te halen.
Scène 6:
Inhoud:

Vorm:

Joy Rider zit in Amerika aan zijn zwembad. Hij hoort van zijn manager dat ze gaan
optreden in Nederland.
Op film. In hoeverre uit te pakken om zijn rijkdom te laten zien, ligt aan de
mogelijkheden. Misschien is er wel een leerling in uw klas met een zwembad in
de tuin? Maar een opblaasbadje kan ook heel geestig werken. Aan een bar met
cocktails is eveneens prima. Als het niet mogelijk is om de scènes met Joy Rider op
film op te nemen, kan het natuurlijk ook live op het toneel. Kies dan wel een heel
andere plek in de zaal, wellicht ergens op een balkon, of op een zijpodium.

TWEEDE BEDRIJF
Scène 7:
Inhoud:

Bram heeft een onderonsje met het publiek. Hij wil graag dat ze ook wat geld
inleggen.

Vorm:

Hierbij zou Bram weer voor het doek kunnen staan. Anders dicht bij de rand van
het podium.
		
Scène 8:
Inhoud:
De juf stelt voor dat de kinderen een spreekbeurt houden over hun financiële
thuissituatie. De kinderen stribbelen wat tegen (sommigen hebben iets te
verbergen), maar gaan toch akkoord.
Lied 2: Als ik later groot ben wordt gezongen

Vorm:

In het lied over wat de kinderen allemaal kunnen gaan doen als ze later groot zijn,
kun je ervoor kiezen deze scènes heel kort (eventueel door andere kinderen in de
klas) uit te laten beelden. Zo is de droom van een eigen hotel mooi te verbeelden
met een butler en een kamermeisje. Mehmet in een pak, met veel geld in zijn hand
en snel een kartonnen, beschilderde auto voor zijn fiets geplakt is ook leuk.
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BESCHRIJVING VAN DE SCENES

Scène 9:
Inhoud:

Vorm:

Bram is aan het voetballen, om zijn hoofd een beetje leeg te maken, hij maakt zich
zorgen over het beheer van de kas. Dan schiet hij de bal door de ruit van buurman
Zemelaar. Die is heel boos. Bram biecht het voorval bij zijn ouders op. Die zijn heel
aardig en helpen hem met een oplossing. (ze stellen voor een verzekering af te
sluiten, maar dat hoor je als publiek nauwelijks) Om even de zinnen te verzetten,
stelt de juf voor de musical te oefenen.
Het is natuurlijk leuk een (zachte) bal het publiek in te schieten. Je hoort
tegelijkertijd een hoop glasgerinkel. Ouders van Bram werken in de financiële
wereld. Ze hebben een grijs pak aan. Je kunt ervoor kiezen de ouders vanuit het
publiek te laten opkomen. (Bram heeft ze immers in Scène 1 geïntroduceerd)

Lied 7: 1e couplet van Voorbij wordt gezongen (geen vorm, gewoon op hun
tafeltje)
Scène 10:
Inhoud:

Marie en Mia houden hun spreekbeurt. Ze maken duidelijk dat hun ouders
geldzorgen hebben omdat ze op de pof hebben geleefd. De tweeling beschrijft een
horrorscenario van wat er nu kan gebeuren.
Lied 3: Pas op je pas! wordt gezongen

Vorm:

Er wordt veel geschakeld in deze Scène. Doe dat met licht, zorg dat het razendsnel
gebeurt. De winkel, de boerderij etc. kunnen steeds op een andere plek verbeeld
worden.

Het pinlied kan ondersteund worden met een abstracte ‘pindans’, waar de hele klas
aan het pinnen is. Kinderen kunnen eventueel zelf de knoppen verbeelden (doos
met een getal), waar door anderen op gedrukt wordt.
Scène 11:
Inhoud:

Vorm:

Leonoor laat haar thuissituatie zien. Haar ouders werken in de reclame. Ze zijn
succesvol, maar hebben weinig tijd. Ze kunnen alleen in slogans spreken. Leonoor
wordt gek van ze.
Zorg dat de slogans uit worden gesproken op de toon/melodie als in de
oorspronkelijke reclame.
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BESCHRIJVING VAN DE SCENES

(ter info:

Scène 12:
Inhoud:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•

Hier, brood, daar zit wat in...: Brood
Alleen voor beschuit, kom ik eruit...: Beschuit
Mmm, het aroma komt je tegemoet, zodra je...: van Nelle
De krant van Wakker Nederland: De Telegraaf
Hij kan zomaar vallen: Lotto
Zeg maar nee, dan krijg je er twee...! LU koekjes
Melk, goed voor u: Melk
Snoep verstandig, neem een...: appel/fruit
Puur genieten: Douwe Egberts
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker: Belastingdienst
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Philips Sense and Simplicity
Jump in: Microsoft XBOX360
This is living!: Sony Playstation
De grootste familie van Nederland...: TROS
Nou zeg, vier uur Cup a Soup...dat zouden meer mensen moeten doen...:
Cup a Soup
Have a break, have a kitkat...: Kitkat
Een mooie gelegenheid om uit te gaan...: Holland Casino)

Yasir vertelt over de situatie in het asielzoekerscentrum. Wellicht krijgen hij en zijn
familie geen vaste verblijfsvergunning. De kinderen in de klas leven erg mee.
Lied 4: Een beter leven wordt gezongen.

Vorm:

Snelle schakeling tussen de klas en het asielzoekerscentrum door middel van
licht. De hulpverleenster doet alsof ze heel begaan is, maar is dat eigenlijk niet.
Dik erbovenop leggen door middel van groot spel. Misschien is ze de hele tijd
met andere dingen bezig tijdens het gesprek, zoals kijken in haar papieren, haar
telefoon of computer.
Lied 4 wordt door de andere kinderen gezongen, over Yasir.
Tijdens het lied zien we het volgende: Yasir blijft aan tafel zitten. Hij is verdrietig.
Hij peinst, bladert door een boek. Hij staart voor zich uit. Hij schrijft een brief,
krast. Hij is verdrietig want hij mist zijn vader. De klas zingt en kijkt naar hem.
De kinderen vinden Yasir misschien wel zieliger dan dat hij zichzelf vindt.

Scène 13
Inhoud:

Joy Rider hoort het laatste refrein van het lied ‘Yasir’. Hij vindt het geweldig en wil
weten wie er zo mooi zingt.
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Vorm:

Scène 14
Inhoud:

Vorm:

Scène 15
Inhoud:

Vorm:

Scène 16
Inhoud:

Vorm:

Let op: niet gaan uitleggen hoe het technisch precies kan. Als Joy Rider naar een
beeldscherm kijkt en je hoort de muziek is het al duidelijk. Tijdssprong kan publiek
prima volgen.

Mehmet werkt op zaterdag bij zijn vader in de slagerij. Als juf Eva bij hem in de
winkel komt, schaamt hij zich, hij heeft immers verteld aan de klas dat zijn vader
miljonair is...
Mehmet valt hier door de mand. Laat dat zien in handeling en (samen)spel.
Mehmet duikt steeds weg, het is prima als we alleen zijn stem horen. Aan de
reacties van zijn vader en Onur zien we wat er gebeurt. Oefen deze scène op
samenspel, neem de tijd voor de reacties van de juf (die het allang doorheeft),
Mehmet en zijn vader. Slagerij kan snel verbeeld worden door een toonbank, met
eventueel (plastic/papier mache) worsten. Vader draagt een wit schort met bloed.

Juf Eva vraagt de kinderen wat ze geleerd hebben. Dat staat op het bord. Dan
maken ze de stand van zaken op. Het blijkt dat ze het eindbedrag bijna bij elkaar
hebben. Als redmiddel worden hun opa’s en oma’s ingeschakeld, die geld voor
hun rapport hebben gegeven.
Een scène die uit twee delen bestaat. Eerst wat de kinderen geleerd hebben. Een
aantal quotes staat in het script, maar natuurlijk is het ook leuk deze aan te vullen
met quotes die u met uw leerlingen verzint/uit het script kunt halen.

Joy Rider hoort dat de mooie stem die van juf Eva is. Ze besluiten direct naar
Holland te gaan.
Op film.
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DERDE BEDRIJF
Scène 17
Inhoud:

Joy Rider komt samen met zijn manager, verkleed als zwerver de klas in. Hij zoekt
een slaapplaats voor de nacht. De kinderen vertrouwen hem niet, juf Eva biedt hem
de 15 euro aan die over is van het budget.
Lied 4: Een beter leven, herhalen van het refrein

Vorm:

Scène 18
Inhoud:
Vorm:

Scène 19
Inhoud:

Vorm:

Het publiek weet natuurlijk allang dat het Joy Rider is (daar kun je ook door middel
van zijn interactie met het publiek mee spelen). De kinderen vermoeden niets. De
kinderen vallen in slaap op het liedje.

De kas wordt gestolen door buurman Henk Zemelaar.
Halfdonker. Breng spanning door het moment van stelen uit te stellen. Zie hiervoor
beschrijving bij 3. Speltips: speltip 9.

De kinderen zijn boos op elkaar. Heeft niet toch één van hen ermee te maken? De
juf realiseert zich dat zij te laat is voor het afsluiten van een diefstalverzekering.
Dit is een heftige scène: er moet een hoog tempo in zitten en de kinderen spelen
de emotie groot. Laat ze snel op elkaar reageren, laat het ook in handeling zien: zo
lopen ze bijvoorbeeld boos naar elkaar toe.

Lied 5: Fix je risk wordt gezongen
Het is een lied met een behoorlijk hoog tempo. Goed op tekstkennis en articulatie
oefenen. Een mogelijkheid is om een aantal voorbeelden uit het lied na te spelen
tijdens het lied. Niet alles kan en moet: een of twee sterke voorbeelden zijn ook
voldoende.
Scène 20
Inhoud:
Vorm:

De kinderen besluiten actie te ondernemen.
Dit is een korte non verbale scène. Maak goed duidelijk dat de kinderen de juf
hebben gehoord. De acties van de kinderen volgen elkaar in hoog tempo op. Deze
Scène kan op film worden opgenomen en geprojecteerd.
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Scène 21
Inhoud:

Vorm:

Scène 22
Inhoud:

Henk Zemelaar is in handen van de kinderen gevallen. Hij biecht op dat hij al die tijd
jaloers is geweest en stiekem de juf ook leuk vindt.
Henk Zemelaar bekent natuurlijk niet zomaar meteen. Uitstellen dus. De buurman
wordt in de kluis gestopt, en als dat niet mogelijk is, kan hij ook bijvoorbeeld met het
fietsslot van Mehmet aan een tafeltje gebonden worden.

In deze Scène zien we hoe Joy Rider – in het lied- zijn liefde verklaart aan juf Eva.
Ondersteund met dans.
Lied 6: Rijk rijk rijk wordt gezongen

Vorm:

Scène 23
Inhoud:

Vorm:

Met (gekleurd) licht kan even een echt concertpodium gecreëerd worden. Geef hier
ruimte aan de dans, eventueel een breakdance/streetdance act. Het flirten tussen
Joy en de juf loopt daartussendoor.

De stand van zaken: de verzekering is niet nodig geweest, maar nu de kinderen
gratis naar het concert mochten, is er toch geld over. De juf heeft een goed doel
bedacht. Dat is optioneel, er kan met de leerlingen ook een ander goed doel
bedacht worden.
Dit is de epiloog. Rust na het ‘geweld’ van Scène 23. Laat de zinnen echt even
goed aankomen bij het publiek.

Lied 7: Voorbij wordt gezongen
Het lied is een krachtig eindlied. Laat alle leerlingen op het podium meezingen.
Als allerlaatste zien we nog een keer een filmpje met Joy en de juf in Amerika.
De juf is tijdens het één na laatste refrein al afgelopen.
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10 SPELTIPS

De bijgevoegde woordenlijst kunt u met de leerlingen doornemen. Het is voor hen plezierig als u
met de vaktermen werkt.
Voordat u gaat repeteren met uw leerlingen, is het van belang om samen met hen de tekst te lezen
en de plannen die zij hebben omtrent vormgeving en spel te inventariseren. Gebruik dus de ideeën
van de leerlingen! Het is voor de leerlingen geweldig om hun eigen ideeën terug te zien; daarbij
vergroot het de betrokkenheid bij het spel en de musical. Iets dat je uiteindelijk in het spel terug ziet.
Als u begint met repeteren hoopt u dat alle leerlingen even veel plezier hebben in het spelen van
de musical en dat de teksten op een geloofwaardige en natuurlijke manier gespeeld worden. Maar
waarom lukt het de ene leerling nu beter dan de andere? En belangrijker, hoe krijgt u alle leerlingen
zover dat hun spel geloofwaardig wordt? Dat vraagt best veel van u als docent en er zijn natuurlijk
specifieke dramamethodes over geschreven die hier niet in een korte handleiding zijn uit te leggen.
Toch kunnen deze 10 speltips u al een eind in de goede richting brengen!
Speltip 1.

Rolbiografie
Laat alle leerlingen een rolbiografie (zie bijlage) van hun rol schrijven. Als voor
de speler de sociale en fysieke kenmerken van de rol duidelijk zijn, is het veel
gemakkelijker om te begrijpen waarom hij of zij iets doet. Daarbij kun je de fysieke
beschrijving gemakkelijk gebruiken in de vormgeving van de rol. Een dikke jas of
een houten been doet wonderen op het toneel.

Oefening!

Laat de leerlingen een rolbiografie van hun rol schrijven. U kunt deze als docent
lezen en van commentaar voorzien. Ook is het mogelijk dat de leerlingen voor een
klas een gedeelte ervan in hun rol presenteren. Geef de leerlingen even de tijd dit
voor te bereiden. Laat ze een voor een opkomen en vertellen en spelen wie zij zijn.
Eventueel in groepjes (bijv. de families), dan kunnen de verschillende rollen op
elkaar reageren. (De klas kan hen vragen over hun leven stellen)

Speltip 2.

Emotie
Laat de leerlingen onder elk van de zinnen/clausen (aaneengesloten stuk tekst) een
emotie schrijven. Daarbij is het het meest spannend om de onderlaag (de werkelijke
gedachte onder de tekst) als uitgangspunt te nemen. Zo kan een zin als ‘ik houd
van je’ op heel veel verschillende manieren uitgesproken worden. En misschien is
verdrietig of boos wel een betere keuze dan ‘verliefd’.

Oefening!

Oefen hier vervolgens mee. Laat de leerlingen in een aantal stappen de emotie
steeds groter spelen. Roep een getal tussen de 1 en de 10. Als u 1 roept, spelen
ze de emotie klein. Als u 10 zegt, spelen ze het groot en overdreven. Laat ze door
de ruimte lopen, oefen eerst non verbaal. Laat ze dan een belangrijke zin van hun
rol hardop zeggen. Laat ze als derde stap een andere emotie op hun zin ‘plakken’.
Het laat zien dat de tekst niet altijd op 1 manier gezegd hoeft te worden. Laat ze
vervolgens waarde 10 (heel groot spel) gebruiken in hun uiteindelijke spel!
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Speltip 3.

Concentratie
Concentratie is erg belangrijk op het toneel. Een leerling heeft als hij bijvoorbeeld
zijn tekst niet meer weet, vaak de neiging uit zijn of haar rol te stappen. Wijs de
leerlingen er continue op, dat ze op het toneel alleen maar hun rol zijn, en nooit
zichzelf.

Oefening!

Laat de leerlingen hun Scène spelen. De andere leerlingen aan de kant mogen
geluiden maken. De leerlingen moeten proberen gewoon door te blijven spelen.
Een andere manier van afleiden kan zijn dat de docent zelf wegloopt, of ineens iets
onverwachts doet. Blijven ze nog steeds doorspelen?

Speltip 4.

Durven
Coach de leerlingen op aanwezigheid en lef op het toneel. Een goede speler is
zich bewust van zijn of haar publiek. Zorg ervoor dat de leerlingen niet met hun rug
naar het publiek staan en dat ze duidelijk en met volume de zaal in spreken. Liever
teveel dan te weinig!

Oefening!

Het kan helpen door een (imaginair) publiek te bedenken. Hoe spelen ze de Scène
voor een zaal met kleuters, voor een zaal bejaarden of een zaal vol met doven?
Laat de leerlingen zich in de oefening rechtstreeks richten tot de zaal, niet in de
uiteindelijke presentatie.

Speltip 5.

Samenspel
Het is belangrijk dat de leerling niet alleen zijn eigen tekst opzegt, maar dat hij
of zij reageert op het spel van de ander door goed te kijken en te luisteren. Als
iemand een tekst heel boos zegt reageer je anders dan wanneer diegene je heel lief
aanspreekt.

Oefening!

Neem een situatie uit het script. Niet de letterlijke tekst. Laat de leerlingen die in
de Scène spelen naar elkaar toelopen en de situatie in hun eigen woorden spelen.
Belangrijk is hierbij dat ze echt naar elkaar luisteren en op elkaar reageren. Laat ze
daarna de Scène met tekst spelen en hetzelfde gevoel vasthouden.

Speltip 6.

Tableaus
Om snel resultaat te boeken, kun je goed gebruik maken van tableaus. Dit begrip is
gemakkelijk uit te leggen als dat het een freeze/een foto is. Om diepte in het beeld
te brengen, kun je de leerlingen neerzetten in een diagonaal en gebruik maken van
hoog en laag. Zet ze dicht bij elkaar in een groep en laat ze een specifieke houding
aannemen die past bij de emotie of de situatie van het moment. Let op: maak het
niet te letterlijk, dan wordt het illustratief.

Oefening!

Laat de leerlingen thuis of in de klas uit tijdschriften en kranten mooie plaatjes
uitzoeken van groepen mensen. Deze kunnen gebruikt worden als tableau.
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Speltip 7.

Ruimtegebruik
Het gebruik van de ruimte is een belangrijk onderdeel van het stuk. Hoe de spelers
in de ruimte en ten opzichte van elkaar staan, zegt veel over hun rol. Geef de
verschillende groepen hun eigen ruimte. Zorg voor diagonalen, hoog en laag. Zorg
ervoor dat ze altijd zichtbaar zijn voor het publiek. De leerlingen hebben in elke
Scène hun eigen vaste plekken, zorg dat ze goed weten waar ze staan op welk
moment.

Oefening!

Geef aan dat het speelvlak een zinkende boot is. Deze moet altijd in evenwicht
zijn. Daarom moeten ze zich evenwichtig over de ruimte verdelen. Als het groepje
leerlingen zich naar de andere kant van het podium beweegt, moeten de anderen
zich ook verdelen. Dit verhoogt behalve het ruimtelijk inzicht, tevens de concentratie
van het spel.

Speltip 8.

Tempo ritme: slow motion en versnellen
De voorstelling kent zijn eigen ritme, door de opbouw van de tekst en de liedjes.
Toch kun je proberen door het wisselen in tempo de voorstelling spannender te
maken. Zo moet Scène 2 snel gespeeld worden: de non verbale scènes moet je
zien als een korte, puntige grap: niet helemaal uitspelen, maar kort en snel op
elkaar laten volgen. Een Scène die meer tijd nodig heeft is het stelen van de kas in
Scène 19. Dat kun je door middel van slow motion even heel spannend maken.

Oefening!

Italiaantje
Als de Scène aan tempo moet winnen, laat de leerlingen dan de tekst als twee
Italianen uitspreken. Laat ze heel snel op elkaar reageren! Het kan niet snel
genoeg!
Slow motion
Laat de leerlingen op verschillende manieren de kas stelen. Misschien hoort de dief
nog even één van de kinderen snurken: hoe gedraagt hij zich? Laat alle kinderen dit
even oefenen en kies dan de beste manier uit.

Speltip 9.

Bewegen
Tijdens de liedjes is het belangrijk dat de leerlingen gewoon doorgaan met hun spel.
Het wordt snel statisch als de leerlingen enkel stil op het podium staan en zingen.
Dat betekent dat elk liedje door een bewegingspatroon ondersteund moet worden.
Zie hiervoor de beschrijving van de scènes. Maak gebruik van de kwaliteiten die de
leerlingen hebben, vaak zijn er een aantal leerlingen die uitstekend kunnen dansen
en dit ook kunnen begeleiden. Ook als docent kunt u de leerlingen een eenvoudig
bewegingspatroon aanleren. Let op: maak het niet te illustratief: ga niet de woorden
of de zinnen letterlijk uitbeelden, maar maak een patroon dat bijvoorbeeld de emotie
van het moment ondersteunt.
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Oefening!

Iets dat kan helpen is een aantal vaste tableaus bedenken in elk lied, en de spelers
in een bepaald bewegingspatroon naar de verschillende tableaus (drie is genoeg)
laten bewegen. Zo’n bewegingspatroon kan bijvoorbeeld slow motion zijn, maar ook
bewegen als robots, alsof je dronken bent, over de grond rollen, over elkaar heen
springen etc. Experimenteer!

Speltip 10.

Decor gebruiken
Het decor is geen zetstuk, maar moet functioneel gebruikt kunnen worden. Hoe
abstracter de vormgeving, hoe meer verschillende functies het decor kan hebben.
Zo kan een groot verplaatsbaar blok (bijvoorbeeld in een trapvorm) zowel de
klas voorstellen, als een huiskamer of het asielzoekerscentrum. Als er wieltjes
onderzitten, kan het andersom ook een deuropening zijn. Zoek op internet
verschillende foto’s van bestaande decors uit het theater en laat de leerlingen
meedenken in het ontwerpen ervan.

Oefening!

Laat als het decor er is, de leerlingen onderzoeken wat ze er allemaal mee kunnen.
Zo kun je aan een tafeltje zitten, maar natuurlijk ook erop, eronder, er samen op
staan etc. Zet muziek op en laat de leerlingen (in groepjes) hun fantasie gebruiken.
Doen, want het levert uiteindelijk veel op!

MUZIEKTIPS
Om de kinderen op een goede en verantwoorde manier te laten zingen,
hier drie belangrijke muziektips:
1.

Zorg dat de stemmen van de kinderen altijd zijn opgewarmd.
Een bekend liedje “inzingen” werkt vaak hiervoor prima. Dit vermindert de
kans op schor- en heesheid.

2.

Zorg voor een goede houding: schouders licht naar achteren, buikspieren
aanspannen, goed het evenwicht verdelen over twee benen. Maar het belangrijkste:
rechtop staan bij het zingen, dat geeft ademsteun.

3.

Wijs de leerlingen erop dat woorden goed vóór in de mond uitgesproken moeten
worden (articulatie) en de mond bij de klinkers goed bewogen moet worden. (AAA,
EEE, OOO, III, UUU, OEOEOE) Dit draagt bij tot een mooier geluid en betere
verstaanbaarheid.
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SCHEMA/TOELICHTING OP DE GROTE

1

2

ROLLEN:

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Juf Eva (v)

Lieve juf. Nog jong,
eind 20, nog geen
grote liefde gehad. Ze
heeft hart voor al haar
leerlingen. Kan orde
houden, kan goed
luisteren. Thuis heeft
ze een aantal katten,
waar ze erg zorgzaam
voor is. Woont alleen op
een leuke etage in het
centrum van een stad.
Hobby’s: hardlopen,
gitaar spelen, zet zich
in als vrijwilliger voor de
dierenbescherming. Ze
kan niet tegen onrecht.

Grote rol. Speler moet
goed tekst kunnen
onthouden en een solo
durven zingen. Iemand
met een al wat ouderlijke
uitstraling. Wat natuurlijk
ook kan is de juf door de
juf van groep 8 zelf laten
spelen.
Solo zingen.

Slank en knap, lief
uiterlijk. Ze is niet erg
op de hoogte van de
laatste trends, ‘als
het maar lekker zit’.
Misschien veel in crème/
pasteltinten, beetje
veilig, op de vlakte.
Staartje, brilletje. Totdat
ze door Mia en Marie
wordt aangekleed.
Dan gaat het haar los,
oorbellen, make-up en
hippere kleding.

Mia (v)

Een meisje dat lang
gewend is geweest
alles te krijgen van
haar ouders. Verwend.
Gingen op vakantie
naar 5 sterren resorts,
kreeg alles. Liep in
merkkleding, op de
hoogte van de laatste
mode. Ze is knap, en is
een eeneiige tweeling
met haar zus Marie.
Al wat verder in haar
ontwikkeling, heeft ook
al vriendjes gehad.
Totdat de omslag komt:
door de schulden van
haar ouders moet ze
haar ideeën bijstellen.
Dat heeft ook effect op
haar karakter, ze komt
tot het inzicht dat niet
alles vanzelfsprekend is,
ze wordt zachter.

Grote rol. Moet veel
tekst kunnen onthouden.
Iemand met een
duidelijke presentatie en
gevoel voor timing. Leuk
als Marie gespeeld wordt
door een vriendin van
haar; vaak durven ze dan
meer op het toneel.
Solo zingen.

Eerst merkkleding, let
op de details: sieraden,
make-up, tasje,
schoenen, haardracht
etc. Alles past perfect bij
elkaar. Later in duidelijke
tweedehands kleding:
zelfgebreid, genaaid
of lange rok. Meiden
hebben het helemaal
vermaakt/gepimpt met
leuke buttons, lapjes
erop, merkje is er
duidelijk afgehaald.
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SCHEMA/TOELICHTING OP DE GROTE

3
4

ROLLEN:

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Mia (v)

Zie Mia

Zie Mia

Zie Mia

Mehmet (m)

Jongen met een vlotte
babbel, van Turkse
afkomst. Hij is geliefd in
de klas, iedereen moet
altijd om hem lachen.
Heeft 2 zusjes en een
jonger broertje. Vader
heeft slagerij, moeder
is thuis. Vader wil graag
dat hij later bij hem in de
zaak wil komen werken.
Eerst ziet Mehmet dat
niet zitten, hij wil miljonair worden. Maar na
het project komt hij tot
nieuwe inzichten en ziet
dat zijn vader hard werkt
voor zijn gezin. Mehmet brengt bestellingen
rond naar restaurants
en helpt in het weekend een handje mee.
Kan uitstekend sporten.
Heeft een licht accent,
zegt altijd ‘je weet toch’.

Grote rol, moet goed
tekst kunnen onthouden.
Kan gespeeld worden
door jongen van
allochtone afkomst, maar
dat hoeft niet perse.
Klein, behendig, snel,
met gevoel voor timing
is belangrijker. Kan goed
dansen/bewegen.
Solo zingen.

Heeft altijd een
trainingspak aan.
Afgetrapte gympies.
Hip kapsel of petje
achterstevoren op.

Vriendelijke jongen, zeer
slim. Vooral in de exacte
vakken. Enig kind.
Vriendelijke ouders,
werken beiden in het
verzekeringswezen. Hij
kan goed voetballen. Is
geen prototype nerd, ligt
ook goed in de groep
vanwege zijn vriendelijk
karakter. Heeft thuis een
hond op wie hij dol is. Zit
op voetbal bij Mehmet in
het team.

Let op: niet een
standaard ‘nerd’ van
maken, dat ligt teveel
voor de hand. Grote rol,
moet goed tekst kunnen
onthouden.
Open uitstraling.
Solo zingen.

Hij ziet er altijd heel
netjes uit, bloesje, geen
spijkerbroek. Misschien
al wel een jasje. Heeft
een knobbel op zijn
voorhoofd.

5
Bram (m)
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SCHEMA/TOELICHTING OP DE GROTE

6

7

ROLLEN:

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Leonoor (v)

Aardig meisje, zit met
haar hoofd in een
andere (fantasie)wereld.
Ze wil later schrijfster of
journaliste worden. Enig
kind, ouders werken
allebei in de reclame.
Zijn succesvol en
overdreven enthousiast.
Ze zien Leonoor
ook een beetje als
reclameobject, waar ze
mee kunnen pronken,
niet echt als kind. Zit
thuis altijd alleen op
haar kamer. Is slim.

Grote rol. Moet goed
tekst kunnen onthouden.
Meisje dat goed kan
observeren, en ook in
stil spel door kan spelen.
Goede concentratie.
Moet kunnen zingen.

Beetje tijdloos meisje,
gaat niet met de laatste
mode mee. Klassiek
uiterlijk. Mooi gezicht,
natuurlijke uitstraling.
Geen make-up.

Yasir (m)

Jongen die gevlucht
is uit Afghanistan
met zijn moeder en
twee zusjes. Vader
is arts, en welgesteld
in Afghanistan. Yasir
weet dat zijn vader
onterecht gevangen zit.
Hij is per vrachtwagen
gevlucht, de reis
duurde dagen. Nu is hij
de man in huis, voelt
zich verantwoordelijk.
Wil heel graag hier
blijven en studeren om
aan zijn toekomst te
werken. Lief, aardig en
gedreven. Heeft nog
weinig hobby’s hier,
houdt erg van de natuur.

Grote rol, moet
goed tekst kunnen
onthouden. Solo zingen.
Heeft een accent,
moet geloofwaardig
gespeeld worden, niet te
typematig.

Heeft kleding
aan van het
asielzoekerscentrum.
Beetje te groot of te
klein. Geen merkkleding.
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SCHEMA/TOELICHTING OP DE MIDDELGROTE

8

9

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Henk
Zemelaar (m)

Erg boze buurman.
Woont al jaren naast de
school. Hij is eenzaam,
heeft nooit een vrouw
gehad. Hij is jaloers op
de gezelligheid van de
school en de jeugd van
de kinderen. Hij heeft
stiekem een oogje op juf
Eva.

Iemand die groot durft
te spelen. Schreeuwen,
lichaam gebruiken etc.
Mag een iets ouder
uiterlijk hebben.

Als een prototype
buurman: bruine
of groene kleding
(verdekt opgesteld),
bergschoenen. Heeft
altijd een krant in zijn
hand waarmee hij kan
slaan. Eventueel snor of
baard.

Joy Rider (m)

Is een wereldster. Zingt
en danst geweldig.
Hiphop/R&B. Is vooral
populair bij de jeugd en
de vrouwen. Heeft een
sterrenbestaan.

Een BN-er zou leuk zijn
voor de filmpjes. In het
derde bedrijf kan de rol
overgenomen worden
door een leerling uit
de klas, die er identiek
uitziet als de speler op
de filmpjes.

Als een ster: veel
blingbling, glimmende
kleding, kettingen,
goud. Hippe sneakers,
trainingspak, of open
overhemd. Is heel knap.

SCHEMA/TOELICHTING OP DE KLEINE

10

ROLLEN:

ROLLEN MET TEKST:

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Vader Bram
(m)

Werkt bij een verzekeringsmaatschappij.
Slimme man. Heeft zijn
vrouw daar ontmoet,
werken beiden al jaren
bij hetzelfde bedrijf. Hebben een zoon, Bram,
ze zijn vol aandacht en
liefde voor hun kind.

Kleine rol. In een Scène
veel tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.

In pak, grijs. Eventueel
een snor. Interieur: ook
helemaal in een kleur, ze
gaan op in de bank of het
behang.

19

SCHEMA/TOELICHTING OP DE KLEINE

11

12

13

14

ROLLEN MET TEKST:

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Moeder Bram
(v)

Schrijft op de juridische
afdeling brieven aan
klanten. Is dol op de vader van Bram, ze is een
gezellige, aardige vrouw
die in het bedrijf ook ‘de
lief en leedpot’ regelt.
Houdt van feestjes.

Kleine rol. In een Scène
veel tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.

In precies hetzelfde pak
als vader, maar dan met
rok. (wellicht werkkleding/
logo erop)

Vader Mia en
Marie (m)

Had een goede baan als
reclameman. De laatste
tijd zijn er steeds minder
opdrachten binnengekomen in zijn bedrijf. Hij
heeft last van de crisis.
Aardige, zorgelijke man.

Kleine rol. In een Scène
veel tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.

In vrijetijdskleding.
Goed gekleed, je ziet
dat hij gevoel heeft voor
smaak.

Moeder Mia en
Marie (v)

Werkt een aantal dagen
in de week in een
kledingwinkel in de
buurt. Meer voor de
gezelligheid dan voor
het geld.

Kleine rol. In een Scène
veel tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.

Goed gekleed, verzorgd.
Nagellak, keurig kapsel.
Hakken etc.
Interieur: je ziet dat
ze het ooit heel goed
hadden, maar het is nu
een beetje sleets aan
het raken.

Moeder Yasir
(v)

Komt uit een
welgestelde familie
uit Afghanistan. Is
vrij modern in haar
opvattingen. Ze is nu erg
verdrietig om de situatie.
Mist haar man erg, heeft
moeite om te aarden in
Nederland. Doet een
talencursus Nederlands
en is daar heel goed in.

Kleine rol. In een Scène
veel tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.
Iemand die durft te
huilen op het toneel.

Geen hoofddoek. Wel
traditionele, mooie
kleurige kleding verder.
Interieur
asielzoekerscentrum:
kaal bankje en stoeltje.
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SCHEMA/TOELICHTING OP DE KLEINE

15

16

17

18

19

20

ROLLEN MET TEKST:

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Moeder
Leonoor (v)

Erg enthousiast,
lawaaierig type. Praat
hard. Werkt bij een
modeblad. Succesvol.
Ze heeft haar man op
haar opleiding leren
kennen.

Kleine rol. In een Scène
veel tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.
Iemand die groot durft te
spelen.

Heel opvallend uiterlijk.
Paars/rode/zwarte
kleding. Ringen,
armbanden etc. Grote
zwarte bril. Hip kapsel.
Niets traditioneels aan.

Vader
Leonoor (m)

Zie moeder Leonoor.

Kleine rol. In een Scène
veel tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.
Iemand die groot durft te
spelen.

Zie moeder, maar
dan voor man.
Geblokte broek bijv.
Opvallende schoenen.
Interieur: moderne
designkeukentafel.

Vader
Mehmet/Fatih
(m)

Aardige man, hart op
de juiste plek. Slager.
Wil het beste voor zijn
kinderen. Ouders komen
uit Turkije, hij is al hier
geboren.

Kleine rol. In twee
scènes tekst. Leerling die
het wel leuk vindt om te
spelen, maar niet erg in
de schijnwerpers hoeft.

Ziet eruit als een slager,
ook thuis. Interieur:
traditioneel: kleedjes,
lage tafel, op de grond
zitten etc.

Onur (m)

Vriend van Fatih. Komt
altijd enorm lang kletsen
in de winkel. Aardige
man.

Kleine rol. In een Scène
Turks uiterlijk. Eventueel
tekst. Leerling die het wel een snor.
leuk vindt om te spelen,
maar niet erg in de
schijnwerpers hoeft.

Winkelbediende (m/v)

Werkt in een
kledingwinkel met veel
merkkleding.

Kleine rol, moet wel
lekker ‘vals’ kunnen
spelen.

Verzorgd, volgens de
laatste mode gekleed,
slank.

Manager
Buddy (m)

De Amerikaanse
manager van Joy. Vlot
type. Wil ook lekker rijk
worden.

Kleine rol. Als
ondersteuning van Joy.

Vlot uiterlijk, beetje glad
type. . Lift mee op het
succes van Joy. Heeft
altijd autosleutels in zijn/
haar hand. Amerikaans
accent.
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SCHEMA/TOELICHTING OP DE KLEINE

21
22

23

ROLLEN MET TEKST:

Naam

Rolbeschrijving

Kwaliteiten speler

Uiterlijk

Opa en oma
Marie en Mia
(m en v)

Opa en oma: ouders
van de vader van
de tweeling. Zijn erg
vriendelijk. Wonen op de
boerderij, al jaren.

Kleine rollen.

Gezellig types.

Hulpverlener
(m/v)

Lijkt op het eerste
gezicht betrokken, maar
is vals vriendelijk. Hij/zij
houdt erg van regels en
wil graag dingen in de
hand houden.

Kleine rol. Moet klein
gemeen kunnen spelen.
(onderlaag) Beetje
slimme speler dus.

Saai uiterlijk,
onopvallend, valt in
het niet bij de frisse
verschijning van Yasir.

SCHEMA/TOELICHTING OP DE KLEINE

ROLLEN:

Kleine rollen (non verbaal)

Omschrijving

Zusjes Yasir		

Verlegen meisjes met staartjes, lief gezicht.

Klanten Mehmet		

Ook winkeliers . Met dito uiterlijk.

Broertje/zusjes Mehmet		

Kan leerling zijn, maar eventueel ook poppen. (baby’s)

Moeder Mehmet		

Traditioneel geklede vrouw.

Dansers		

Als hiphoppers/streetdancers.

Dames in sexy kleding		

Als Amerikaanse modellen/sterren.

Vrienden asielzoekerscentrum		

Jongeren met buitenlands uiterlijk

Kinderen in de klas		Er kan een vaste groep leerlingen altijd in de klas zitten, 		
die non verbaal spel geeft: ze zijn aan het werk in hun 		
schriften, luisteren mee, dansen en zingen mee.
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ROLLENSCHEMA

VARIATIE IN HET AANTAL ROLLEN:

De musical is nu geschreven voor 23 rollen met tekst.
Verdeling jongens/meisjes:
● 9
rollen voor meisjes
● 11 rollen voor jongens
● 3 rollen onbelangrijk jongen/meisje
Non verbale rollen:
● ongeveer 7 spelers verdeeld over verschillende groepen.
Met deze indeling kunt u de musical spelen met 30 leerlingen.
Deze is echter gemakkelijk aan te passen voor meer of minder rollen:
Minder rollen
1. Dubbelrollen: alle ouders kunnen gemakkelijk door dezelfde leerlingen gespeeld worden
2. Groepsrollen: De dansers, zusjes Yasir, kinderen in de klas: dit kan door een vaste groep
leerlingen gespeeld worden.
Met deze aanpassingen kunt u de musical met minimaal 18 leerlingen spelen.
Meer rollen
1. Sowieso kan de gehele klas meedoen door non verbaal de overige kinderen van de klas te
spelen. Zij zijn tegelijkertijd koor.
2. De groepsrollen kunnen ook allemaal uitgesplitst worden: de zusjes van Yasir en Mehmet, de
dansers van Joy Rider. Het is wel leuk als deze leerlingen een duidelijke rol achter de schermen
kunnen vervullen zoals decorploeg, licht-en geluidstechnici, maken van kleding etc. De musical
werkt op met foto’s en films op de achtergrond. Ook hier kunnen leerlingen al of niet met hulp
van ouders worden ingezet.
Met deze aanpassingen kunt u de musical met maximaal 40 leerlingen spelen.
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DECOR

Na het lezen van het stuk, heeft u gemerkt dat er verschillende locaties zijn waar de scènes zich
afspelen. Namelijk:
1. KLASLOKAAL
2. WINKEL MET TOONBANK
3. HUIS BRAM
4. HUIS MARIE EN MIA
5. HUIS LEONOOR

6. BOERDERIJ OPA EN OMA
7. ASIELZOEKERSCENTRUM
8. SLAGERIJ
9. AMERIKA/HUIS JOY RIDER (of film)
10. CONCERTZAAL JOY RIDER

Toch hoeft dit geen ingewikkeld decor te betekenen. Zoals u heeft kunnen lezen bij de beschrijving
van de scènes, kunt u in een handomdraai aan een abstract decorstuk verschillende functies geven.
Ga vooral niet allerlei verschillende achterdoeken schilderen! Dat kost u veel tijd en werk en is vaak
illustratief: laat het publiek haar fantasie maar gebruiken!
Hoe zou het decor eruit kunnen zien?
* De meest voorkomende locatie is de klas. Besteed daar dan ook de meeste aandacht aan. Een
abstracter decorstuk kan zowel de klas als de andere locaties voorstellen. Een grote trapachtige
constructie, geeft onmiddellijk diepte en veel spelmogelijkheden. Dan kan de juffrouw bovenop
staan, voor een groot bord, en de kinderen kunnen ervoor zitten. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs
te betekenen dat ze met hun rug naar het publiek toezitten, een lichte slag naar de juf gedraaid en
naar het publiek kijkend, is een prima uitgangspositie. Vindt u het teveel werk? Dan kunt u natuurlijk
altijd kiezen voor een traditionele ‘klassensituatie’ d.m.v. stoeltjes en banken.
* Wilt u toch graag meer duidelijkheid geven aan het publiek? Een moderne, en eenvoudiger
oplossing dan achterdoeken schilderen is een dia/film van de locatie te projecteren met een beamer
op het achterdoek. Snel resultaat!
* Mooi is het als de kas/de spaarpot zo groot is dat die op de voorgrond (links of rechts van het
toneel) ‘prijkt’. Je kunt er ook voor kiezen om sleuven in ‘de trap’ te maken, die dient dan gelijk als
spaarpot. De buurman moet in de spaarpot opgesloten kunnen worden.
* De wereld van Joy Rider is het mooiste op film, dat geeft gelijk zijn status aan. Dat kan afgespeeld
worden op het digibord/scherm. Het is leuk als de kreten die Bram en de kinderen opschrijven
gedurende het stuk toenemen en blijven staan.
* Soms spreken de kinderen het publiek rechtstreeks toe. Om aan te geven dat ze even ‘uit het spel’
stappen, kunt u het gedeelte voor het (eventuele) doek gebruiken. Een andere optie is het zaallicht
aan te doen.
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CHECKLIST ATTRIBUTEN/REKWISIETEN

Scène 1
o 2 Burberrytassen
o 2 trainingspakken
o 4 paar sportschoenen
o oorbellen, ring, armband,
ketting
o 2 telefoons
o boek Leonoor
Scène 2
o schoolspullen (schrift, pen,
boeken)
o mandjes
o collectebussen
o lege portemonnees
o lege spaarpotten etc.
Scène 3
o krant
o schoolspullen
Scène 4
o jassen
o lege flessen
o koekjes Yasir
o telefoons
o oorbellen en sieraden
o mountainbike Mehmet
o pakjes
o collectebus
o flesjes, luiers
o boeken
o groot kraslot
Scène 5
o smartboard (of groot vel
papier/behangrollen)
o slot
Scène 6
o kettingen/ringen etc.
o cocktails

Scène 7
o lege mandjes
o collectebussen
Scène 8
o televisie (eventueel)
o hotelbediendes/kleding
o bel
o drankje
o veel (speelgoed) geld
Scène 9
o voetbal
o papier en pen
Scène 10
o wasmand met was
o telefoons
o kledingtassen van merkkledingwinkel
o Burberrytassen (uit Scène
1)
o Grote doos
o Daklozenkrant
o Slaapzak
o Grote dozen met pincijfers
o Grote neppassen
Scène 11
o Brood
o Beschuitje
o Melk
o Appel
o Grote cadeaudoos 1 en 2
o Cup a soup
o Kitkat
Scène 12
o Stapels papieren
o Rekenmachine
o Koekjes
o Brief
o Bal
o Boeken/schrift
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Scène 13
o Beeldscherm / iPad
Scène 14
o Mandje buurman
o Schort
o Gehakt/worsten
o Pakjes Mehmet
Scène 15
o Smartboard / Flipover
o Pennen en stiften
o Schoenen
o Sokken
o Muntgeld
Scène 17
o Zwerverskleding/
o baarden
Scène  21
o Schrift

LIEDJESSCHEMA
Scène Scène 4 Scène
2
8
Lied 1
Hoe komen
we aan geld?

Scène
9

Scène
10

Scène
12

Scène
17

Scène
19

Scène
22

Scène
23

■
Refrein
allen. Solo
kinderen

Muziek bij non
verbale Scènes
Lied 2
Als ik later
groot ben

■

■

■

Refrein
allen. Solo
kinderen

Lied 3
Pas op je pas!

■
Allen

Lied4
Een beter
leven

Lied 5
Fix Je Risk

■

■

Refrein

Refrein

allen. Solo

allen. Solo

kinderen

kinderen
■
Allen met
mogelijkheid om
andere
kinderen
van de klas
solo te laten zingen

Lied 6
Rijk rijk rijk

■
Joy Rider
en Juf Eva
coupletten.
Refrein allen

Lied 7
Voorbij

■

■

Allen 1e

Allen

couplet
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WOORDENLIJST

Spelgegevens:
● 5 W’s			
● Rol				
				
● Actie 			
● Ruimtegebruik/plaats
				
● Mise-en-scène 		
● Motief 			
● Samenspel 			
● Tijd				
				

wie, wat, waar, waarom en wanneer
algemene duiding van een personage in een scène of dramatisch
spel
zichtbare handeling in een spelwerkelijkheid
de verbeelde ruimte of plaats waar het dramatisch spel of een 		
scène zich afspeelt
opstelling en beweging van de spelers in het speelvlak
beweegreden of drijfveer voor het handelen van de personages
actie en reactie van spelers onderling
gespeelde tijd waarbinnen het dramatisch spel, een Scène of een
toneelstuk zich afspeelt

Vormgevingsmiddelen:
● Decor 			
● Kostuum 			
● Grime			
● Licht (ontwerp)		
● Rekwisiet
		

de met materialen en voorwerpen vormgeven ruimte
kleding om personages, tijd en ruimte te karakteriseren
make-up om een personage vorm te geven
ontwerp van een belichtingsplan voor een voorstelling
voorwerp dat gebruikt wordt tijdens het spelen

Voordracht:
● Pauzering/timing 		
● Stemgebruik			
● Intonatie 			
				
● Emotie 			
● Onderlaag 			

onderlinge afstemming van het spelritme
bewust gebruik van een stem om een personage neer te zetten
accentuering en pauzering in spreekwijze om een betekenis te 		
ondersteunen
het gevoel van een personage
de werkelijke bedoeling die onder een tekst ligt

Belangrijke woorden voor de leerlingen:
● Claus			
tekstpassage die een speler achtereen uitspreekt
● Dialoog			
samenspraak tussen (twee) personages in een toneelstuk of een
				
verhaal
● Scène 			
eenheid binnen het geheel van een toneeltekst zonder
					
wisseling van tijd, ruimte en rollen
● In je rol blijven 		
het vast blijven houden van het personage dat een speler speelt
● Publiek 			
belangstellenden die naar een voorstelling komen kijken
● Actie			
zichtbare handeling in een spelwerkelijkheid
● Tableau			
stilstaand beeld/foto door middel van houdingen
● Changement			
wisseling van het decor tussen de scènes
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ROLBIOGRAFIE

De leerlingen kunnen aan de hand van de volgende vragen hun rolbiografie schrijven. Laat ze het
vanuit de ik-persoon opschrijven. Als ze bepaalde dingen niet weten, kunnen ze het natuurlijk verzinnen. De volgende vragen kunnen hierbij helpen.
Lichamelijke kenmerken:
● Ben je een man of een vrouw?
● Hoe oud ben je?
● Hoe zie je eruit: lengte, gewicht, postuur, lichaamshouding, kleur haar, schoonheid.
● Heb je een opvallende manier van praten, bewegen, gebaren?
● Wat voor kleding draag je het liefst?
Sociale kenmerken:
● Wat is je naam?
● Wat is je nationaliteit?
● In welk jaar ben je geboren?
● Ben je rijk of arm?
● Heb je familie? Ga je goed met hen om of niet? Hoe ga je om met je ouders?
● Heb je een partner? Ben je getrouwd? Hoe ga je om met je partner?
● Heb je kinderen? Hoe ga je om met je kinderen?
● Heb je veel of weinig vrienden?
● Heb je veel of weinig vijanden?
● Welke opleiding heb je?
● Werk je? Vind je je werk leuk of niet?
● Heb je bijzondere talenten?
● Waar praat je het liefste over?
● Wat zijn je hobby’s?

Psychische kenmerken:
● Wat zijn je goede karaktereigenschappen?
● En wat zijn je slechte karaktereigenschappen?
● Hoe intelligent ben je, denk je?
● Noem enkele teleurstellingen die je hebt moeten verwerken.
● Heb je een groot geheim?
● Hoe voel je aan het begin van de voorstelling en hoe aan het einde?
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VOORWAARDEN

Rechtmatig gebruik:
De basisschool/instelling wordt in staat gesteld om de musical ‘Als ik later groot ben’ gratis te downloaden via de site www.fixjerisk.nl
Het is auteursrechtelijk verboden deze uitgave te kopiëren of uit te lenen. Tekst: bescherming door
LIRA. Muziek-en muziektekst: bescherming door BUMA.
Het is het toegestaan om foto- en filmopnames te maken van de eigen voorstelling en deze te dupliceren.

Colofon
Deze musical is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Wijzer in
geldzaken. Het doel is om op een creatieve en interactieve manier het financieel bewustzijn van
basisschoolleerlingen te stimuleren. Door hier op jonge leeftijd mee te beginnen, wordt de basis
gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan.
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Deze musical is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars in
samenwerking met Wijzer in geldzaken.

