
WELKOM BIJ TOBRA SCHOOLMUSICALS 

Musicals voor de jeugd 

Informatiepakket LIEFDE MAAKT BLIND 

Tobra Musicals—info@tobramuziek.nl—musicals.tobramuziek.nl 

0654 38 32 35 



 

Informatiepakket LIEFDE MAAKT BLIND 

Tobra Musicals—info@tobramuziek.nl—musicals.tobramuziek.nl 

0654 38 32 35 

Voor u ligt een informatiepakket van de musical ‘Liefde maakt Blind’. Hierin vindt u: 

 

 Korte samenvatting van het verhaal 

 een overzicht van alle rollen 

 een overzicht van alle muziek 

 fragmenten uit het script: van elke scène de eerste bladzijde. 

 liedteksten van twee van de liedjes 

 een voorbeeld van de bladmuziek voor zang en piano 

 informatie over inhoud en prijs van het volledige pakket en hoe u dit kunt bestellen. 

 

Bij het informatiepakket hoort ook een cd. Hierop staan samples van de muziek uit de musical en voorbeelden van 
instrumentale begeleidingen zonder zang.  

 

Met de aankoop van de complete musical verwerft u ook het recht om deze musical op te voeren binnen de kaders 
van uw school of vereniging.  

U bent daarbij vrij om uw eigen artistieke inzichten te gebruiken om van dit pakket een mooie voorstelling te ma-
ken. De teksten zijn de leidraad van het verhaal, maar kunnen naar believen worden aangepast of uitgebreid. Zo 
kan een aantal rollen worden aangepast aan jongens of meisjes. 

 

Mocht u aanvullende vragen hebben, schroomt u dan niet om contact met me op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hans Tobel. 
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KORTE SAMENVATTING VAN HET VERHAAL 

Dit waargebeurde verhaal is gebaseerd op de belevenissen van een 13-jarig meisje.  

Eva ontmoet Damian, een leuke, aardige jongen die haar cadeautjes geeft en gezellig mee uit eten neemt. 

Eva wordt verliefd op hem en gaat steeds meer met hem om. Dan verdwijnt ze uit huis. Haar moeder is heel erg 

ongerust en vraagt zich af wat ze fout heeft gedaan. 

Een tijd later. Eva is inmiddels bij Damian thuis en door hem verslaafd geraakt aan drugs. Ze ontmoet een ex-

vriendin van Damian die haar voor hem waarschuwt. Damian vertelt Eva dat hij geldproblemen heeft en vraagt haar 

om die avond met hem en zijn vrienden mee te gaan. Ze hebben 'iets' te doen op een industrieterrein en Eva hoeft 

alleen maar op de uitkijk te staan. 

Eva wordt gearresteerd en belandt in een jeugdgevangenis. Door de meiden die daar zitten wordt ze in elkaar gesla-

gen. Ze moet afkicken. Midden in de nacht wordt ze wakker uit een nachtmerrie. Vol vertwijfeling realiseert ze zich 

dat ze moet kiezen vóór of tegen Damian. Maar ze houdt van hem, terwijl ze hem tegelijkertijd ook haat. 

Uiteindelijk is Eva clean en heeft weer geleerd hoe ze zich moet gedragen. Damian is gearresteerd en wordt veroor-

deeld. Eva komt vrij en wordt herenigd met haar moeder. 
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INFORMATIE OVER HET VOLLEDIGE PAKKET 

 

Als u overgaat tot aanschaf van de musical, dan ontvangt u: 

Eén handig pakket met script, bladmuziek en cd met alle muziek 

Volledig script op A4-formaat 

Alle liedteksten ook op aparte bladen 

Bladmuziek (zang+piano) 

cd met alle muziek (luister-cd) 

cd met alle begeleidingen (meezing-cd) 

Al het drukwerk ontvangt u in een handige multomap. Alles is enkelzijdig afgedrukt. Het losbladig systeem vereen-

voudigt het kopiëren. 

U hoeft geen aparte tekstboekjes te bestellen. U kopieert gewoon zelf zoveel als u nodig heeft! 

 

Prijs: 

Basisset, incl. script, losse liedteksten, bladmuziek (zang+piano) en 2 cd’s € 119,- 

Exclusief verzendkosten (€ 6,75 binnen Nederland) 

U kunt bestellen via  

internet: www.tobramuziek.nl  

mail: info@tobramuziek.nl 

telefoon: 06-54 38 32 35 
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OVERZICHT LIEDJES 

GEGEVENS     

Doelgroep vanaf 11 jaar 

Duur 45 minuten  

Indeling 4 Aktes, 11 scènes 

   

Aantal rollen 19  

Aantal muzieknummers 7  

   

TOTAAL OVERZICHT 

1  Ouverture instrumentaal 

2  Als ik in je ogen kijk Eva 

3  Verdwenen Moeder 

4  Prison Dance instrumentaal 

5  Nachtmuziek instrumentaal 

6  Ik ben het zat Eva 

7  Finale instrumentaal 

INHOUD CD 

Track 1 Ouverture (sample) 

Track 2 Als ik in je ogen kijk (sample) 

Track 3 Verdwenen (sample) 

Track 4 Prison Dance (sample) 

Track 5 Nachtmuziek (sample) 

Track 6 Ik ben het zat (sample) 

Track 7 Finale (sample) 

Track 8 Als ik in  je ogen kijk (alleen begeleiding) 

Track 9 Verdwenen (alleen begeleiding) 
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PERSONAGE OMSCHRIJVING J/M SOORT ROL ZANG DANS 

Eva gewoon een meisje M Hoofdrol JA JA 

Damian lijkt een gewone jongen J Hoofdrol JA NEE 

Moeder Moeder van Eva M Grote rol JA NEE 

Angie Vriendin van Eva M Kleine rol NEE NEE 

Kim Vriendin van Eva M Kleine rol NEE NEE 

Joël Vriend van Damian J Kleine rol NEE NEE 

Nina Vriendin van Eva M Kleine rol NEE NEE 

Sjonnie 'broer' van Damian J Kleine rol NEE NEE 

Stacey Ex van Damian M Kleine rol NEE JA 

Bo Medegevangene M Kleine rol NEE JA 

Directeur Directeur van de gevangenis J/M Kleine rol NEE NEE 

Bewaker 1 Bewaker J/M Bijrol NEE NEE 

Bewaker 2 Bewaker J/M Bijrol NEE NEE 

Destiny Medegevangene M Bijrol NEE JA 

Melanie Medegevangene M Bijrol NEE JA 

Cheryl Medegevangene M Bijrol NEE JA 

Zoë Medegevangene M Bijrol NEE JA 

Rechter Rechter J/M Bijrol NEE NEE 

Griffier Griffier van de rechtbank J/M Bijrol NEE NEE 

      

Een aantal kleine rollen of bijrollen kan - indien gewenst - worden gecombineerd. 

OVERZICHT ROLLEN 
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DELEN UIT HET SCRIPT 

EERSTE AKTE 

 

SCÈ NÈ 1 

 

Personages 

Eva 

Angie 

Kim 

Damian 

Joël 

 

We zien de voorgevel van een huis. In de voortuin zitten Eva en haar vriendinnen Angie en Kim. Op een tafeltje staan flesjes 

cola. 

 

Angie ...nou, en toen vroeg hij of ik wat wilde drinken, en in plaats van dat ik nou zeg: ‘ja, lekker, doe maar een colaatje’, begin ik 

helemaal te stotteren en te haperen van ‘....eh....nou ja....weet je....ik heb nog!’ Dus hij zegt: 'Jammer' en draait zich om. 

Weg wastie. Sukkel die ik ben. En hij had nog wel zo'n leuk kontje. 

 

Kim  Ja zeg, sukkel, zo'n jongen laat je toch zeker niet lopen? Zo kom je toch nooit aan een vriendje? Nee, ik had dat heel anders 

aangepakt. 

 

Eva         Nou wat had jij dan gedaan? 

 

Kim Ik had hem gelijk bij zijn middel gepakt, naar me toe getrokken en hem dan toegefluisterd: ‘luister, als jij wilt dat ik wat van 

je drink, moet je eerst bewijzen dat je dat waard bent.’ Nou en dan had ik gezegd dat hij me eerst moest zoenen. 

 

Ze lachen alle drie, alleen Eva niet van harte. 

 

Angie En jij denkt dat hij dat dan ook zou doen? Volgens mij was hij gillend weggelopen! 

 

Kim Nee hoor, dan had hij me heel lang en heel lief gezoend en dan had hij mij mee uitgevraagd en dan hadden we nu verkering 

gehad. En jij staat nu met lege handen………………….. 
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SCÈ NÈ 2 

 

Personages 

Eva 

Damian 

Moeder 
 
Damian komt op. Eva ziet hem nog niet. Damian loopt voorzichtig naar Eva toe en laat haar dan schrikken. 
 
Damian Kiekeboe! 
 
Eva        Hè, wat? Hé, ben jij het? 
 
Damian Sorry, hoor, ik wilde je niet laten schrikken. Ik kwam toevallig langslopen en zag je zitten. Moest jij 

geen huiswerk maken? 
 
Eva        Eh..nee....nou ja...eh...zie je... 
 
Damian Smoesje zeker? 
 
Eva        ...eh...nou ja...eigenlijk wel. 
 
Damian lacht Wat is dat nou? Je gaat toch niet zeggen dat je huiswerk gaat maken als je daardoor een leuk 

feestje gaat missen? Maar vertel eens, waarom zit zo’n mooi meisje als jij hier helemaal alleen? 
 
Eva Nou, mijn vriendinnen zijn naar huis en verder is er niemand. Mijn moeder is nog niet thuis, dus 

daarom zit ik hier alleen. 
 
Damian Dan vind je het vast niet erg dat ik er even gezellig bij kom zitten, toch? 
 
Damian gaat naast Eva zitten. 
 
Damian Ik moet je namelijk iets bekennen. Nadat ik je vanmiddag had zien zitten moest ik de hele tijd aan 

je blijven denken. Daarom ben ik ook zonder mijn vriend nog een keertje teruggekomen. Ik hoopte 
dat jij alleen hier nog zou zitten. En kijk eens: dromen komen dus toch wel eens uit! 

 
Eva lacht verlegen…………. 

Informatiepakket LIEFDE MAAKT BLIND 



Proefpakket LIEFDE MAAKT BLIND 

Tobra Musicals—info@tobramuziek.nl—musicals.tobramuziek.nl 

0654 38 32 35 

TWEEDE AKTE 
SCÈ NÈ 4 

 
Personages 
Damian 
Eva 
Sjonnie  
 
Lichten aan. We zien de woonkamer van Damian. Het ziet eruit als een vervallen bende. Overal ligt troep. Op de 

bank zit Sjonnie. Damian komt op. 
 
Sjonnie Hé ben je daar. Dat zou ook tijd worden. Waar heb jij al die tijd uitgehangen? 
 
Damian O, ik heb een nieuw meisje versierd. We hebben twee nachten in het Kurhaus doorgebracht. Ik heb 

haar zover gekregen dat ze bij me in wil trekken. Ze komt straks hierheen. Ik heb haar 500 euro 
gegeven om even lekker te winkelen, zodat ik even tijd had om de boel voor te bereiden. En jij bent 
mijn broer 

 
Sjonnie       Ik? Jouw broer? 
 
Damian Ja, jij bent mijn broer en dit is jouw huis. Ik heb Eva verteld dat wij jouw huis mogen gebruiken, 

zodat niemand ons kan vinden. Ze wil namelijk niet meer naar haar eigen huis terug. 
 
Sjonnie Nou, dat heb je dan weer mooi voor elkaar. Hoe haal je het toch steeds in je hoofd. Als zo’n grietje 

niet meer naar huis wil dan schakelen die ouders de politie in, dan gaan ze haar zoeken 
 
Damian Sorry hoor, dat zijn mijn natuurlijke charmes…En niemand weet dat ik hier woon dus ze kunnen zoe-

ken wat ze willen, maar vinden doen ze me toch niet. 
 
Sjonnie       Is ze betrouwbaar? 
 
Damian       Wie, Eva? Tuurlijk,… 
 
Sjonnie valt hem in de rede Wat? Heet ze Eva? En dan ben jij Adam zeker. Nou ik zie het al voor me, Adam 

en Eva! Lacht…………... 
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SCÈ NÈ 5 

 
Personages 
Damian 
Eva 
Stacey 
 
Eva Leuke broer heb jij. En wat een huis….beetje rommel dat wel, hij heeft zeker geen vriendin. Nou 

echt, ik vind het zo lief van je dat ik die spullen mocht kopen. Ik heb ook nog een superhip tasje 
gekocht en je had me al zoveel mooie spullen gegeven, die ketting blijf ik echt het allermooiste vin-
den.  

 
Eva omhelst Damian nog een keer, maar Damian duwt haar weg. 
 
Damian Eva ga even zitten. We moeten even praten. Kun je die kleren nog terug brengen?  
 
Eva Hoe bedoel je terug brengen? Ik wil ze helemaal niet terug brengen, dat jurkje zit echt perfect. 

Wacht, ik laat het je even zien. 
 
Damian Nee, blijf ff zitten. Je moet die spullen terugbrengen naar de winkel. Ik kan het niet meer betalen. 
 
Eva Hoezo, niet betalen? Je hebt me die 500 euro toch cash meegegeven? 
 
Damian Heb je nog iets over? 
 
Eva       Eh…nee, ik mocht het toch opmaken? 
 
Damian Ik heb problemen. Ik heb een tijdje geleden 8000 euro van een vriend geleend, omdat mijn auto 

kapot was en ik hem wilde laten repareren. 
 
Eva       Wat, je BMW? 
 
Damian Nee, de Porsche. 
 
Eva       Heb jij een Porsche?............ 
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DÈRDÈ AKTÈ 
SCÈ NÈ 6 
 

Personages: 

Eva 

Directeur 

Bo 

Bewaker 1 

Bewaker 2 

 

 

GEVANGENIS – We zien de binnenkant van de gevangenis. In het midden een open celdeur, daarachter een blik op een cel, 

met een kale wc-pot en een tralievenster. Op het toneel staat de Directeur. 2 Bewakers komen op met Eva tussen hen in. 

 

Eva Laat me los, verdomme! Ik ben onschuldig! IK BEN ONSCHULDIG! 

 

Bewaker 1        Hier is het nieuwe meisje, meneer. 

 

Directeur Oké, dank je wel. Zo, jongedame, jij bent dus onze nieuwe aanwinst. Je bent al niet veel anders dan die ande-

ren, zie ik al. 

 

Eva spuugt voor de voeten van de Directeur. De bewakers springen toe en pakken haar weer beet. 

 

Eva Ik ben onschuldig, zeg ik je! 

 

Directeur Tuurlijk, dat zijn ze allemaal. Wij gaan jou eerst maar eens manieren leren, dame. Hup, kleren uit dan krijg je 

je overall. 

 

Eva Ik ga me niet uitkleden waar jij bij staat, viezerik! 

 

De Directeur geeft de bewakers een seintje. Ze kleden Eva uit en trekken haar een oranje overall aan. Eva verzet zich  
hevig……………. 
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SCÈ NÈ 7 

 

Personages: 

Eva 

Bo 

2 bewakers 

Directeur 

Naomi 

Destiny 

Stacey 

Melanie 

Cheryl 

Zoë 

 

Bo, Naomi en Destiny komen op. 

 

Bo        He, nieuwe, sta op als ik binnenkom 

 

Eva        Neu, je bent de koningin niet. 

 

Bo Luister eens, ik ben hier wèl de koningin, dus je doet maar wat ik zeg. Jij bent nieuw dus je past je aan. Waar-

voor zit je hier? 

 

Eva Niks. Ben onschuldig. 

 

Bo Ha, ik ook. Ik heb alleen mijn stiefvader doodgestoken, maar dat was zijn eigen schuld. Had’ie maar van mijn 

zusje af moeten blijven. Prik, lek en toen was’tie dood.  

 

Destiny Ik ben ook onschuldig. Ik heb alleen maar drugs verkocht bij mij op school. Da’s toch heel onschuldig?  

 

Bo, Naomi en Destiny lachen. Eva draait zich boos om…………….. 
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SCÈ NÈ 9 

 

 

Personages: 

Eva 

 

Eén spot aan op de cel, blauw licht. Al het andere licht blijft uit. Eva ligt op de grond te slapen. Ze woelt alsof ze een  

nachtmerrie heeft.  

 

Eva …nee, niet doen……..nee……laat me los…….Help….spinnen…..ze eten me op….ze zitten overal……haal ze 

weg….haal ze van me af…… 

 

Ze gilt en wordt wakker. Gaat rechtop zitten. 

 

 Wat…..oh, het was een droom. Wat een afschuwelijke droom. Ik droom alleen maar afschuwelijk…. al sinds ik 

hier ben. Ik moet coke hebben…. of XTC, ……of jenever……, bier, maakt niet uit… als ik maar even kan verge-

ten dat ik hier ben…….Ik ben onschuldig!  

 

Grijpt de tralies en schreeuwt door de deur heen. 

 

 HOREN JULLIE! IK BEN ONSCHULDIG! HAAL ME HIER UIT! IK WORD GEK!  

…Nee, ik word niet gek….ik mag niet gek worden…..ik moet rustig blijven…..rustig nou…..rustig…..hou je hoofd 

bij elkaar…..rustig nadenken…..je zit in de gevangenis….je bent genaaid door die Damian…….Damian?…..Oh, ik 

hou van je Damian….Haal me hier uit! HAAL ME HIER UIT!…..Wat doe ik hier? Ik ben onschuldig….ik ben toch 

onschuldig?…..Ik heb toch niets gedaan…… Damian!…Damian is de schuldige…..híj moet hier zitten, niet 

ik……..hij heeft dit allemaal veroorzaakt……Het is zíjn schuld…niet de mijne……hij loopt gewoon buiten rond 

en ik zit hier……rustig blijven Eva…rustig….laat je niet gek maken door die lui hier…..maar ik word gek!…..Ik 

moet iets hebben…ik moet pillen hebben…… 

Oh, God….help me…..ik kan er niet meer tegen……ik kan dit niet langer meer….wat heb ik gedaan?……..hoe 
heb ik dit kunnen doen?…….is liefde dan zo fout?….ik hield alleen maar van hem…………….. 
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LIEDTEKSTEN 

2. ALS IK IN JÈ OGÈN KIJK  

DAMIÈN ÈN ÈVA 
 

           

Damien: 

Als ik in je ogen kijk       

In die mooie bruine spiegels van je ziel    

Ben ik bang dat ik bezwijk      

‘k wist meteen al dat ik voor je viel.    

 

Èva 
Als ik in je ogen kijk       

Naar je lippen, naar je haar en naar je wangen   

‘k Zie ze gloeien van verlangen     

Ik voel kou en warmte tegelijk     

 

Samen: 

‘k Wil meteen je hart in duiken     

voel de vlinders in mijn buik en     

dat gekriebel in mijn maag      

want ja, ik ben verliefd vandaag.     

 

‘k Wil je voelen, ‘k wil je ruiken,     

Jij laat heel mijn hart ontluiken.     

‘k Voel de warmte diep van binnen,    
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3. VÈRDWÈNÈN 
Moeder 
 

Haar hele leven lang sta ik al altijd voor haar klaar. 

En alles wat ze nodig had dat heb ik haar gegeven. 

En als er eens iets was, was ik er telkens weer voor haar. 

Als zij mij nodig had ben ik bij haar gebleven 

 

We wisten alles van elkaar, geheimen hadden we niet. 

We spraken over alles, over vreugde en verdriet. 

Dan zaten we aan tafel, of op de rand van haar bed. 

We konden samen huilen of we hadden dikke pret 

 

Maar sinds een tijdje is het anders en ik weet niet wat het is. 

Ze doet opeens heel anders, misschien is er wel iets mis. 

Ze praat niet meer met mij, net alsof ik er niet ben. 

En ze geeft mij het gevoel, dat ik haar niet meer ken. 

We maken steeds meer ruzie, we hebben steeds meer strijd. 

Ze dreigt me te ontglippen en nu ben ik haar kwijt! 

 

(Tussenspel) 

 

Nu is ze weggelopen en ik weet niet waar ze is. 

Waarom is zij verdwenen, ik weet niet wat er is. 

Ik heb werkelijk geen idee, wat zij nu van me vindt, 

Maar ik ben nog steeds haar moeder, zij is nog steeds mijn kind. 
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BLADMUZIEK VOORBEELDEN 
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