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Informatiepakket ROODPETJE en de SCHONE SLAPER

Voor u ligt een informatiepakket van de musical ‘ROODPETJE en de SCHONE SLAPER’. Hierin vindt u:



een korte samenvatting van het verhaal



een overzicht van alle rollen



een overzicht van alle muziek



fragmenten uit het script



liedteksten van een 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 voorbeelden 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 maken. 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.

Tobra Musicals—info@tobramuziek.nl—musicals.tobramuziek.nl
0654 38 32 35
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KORTE SAMENVATTING VAN HET VERHAAL
Roodpetje is een meisje dat heel ongelukkig is. Zij woont namelijk bij haar gemene stiefmoeder en moet elke dag
heel hard werken. Haar twee stiefzusjes maken haar bovendien elke dag het leven zuur. Alleen in haar dromen is ze
gelukkig en droomt ze ervan om een Schone Slaper te ontmoeten, die dan verandert in een prins.
Gelukkig heeft ze via Facebook een hele leuke jongen leren kennen. Op een dag is Roodpetje het gepest en getreiter
zat. Ze besluit om met haar vriend weg te lopen. Maar dan blijkt dat die lieve jongen helemaal geen lieve jongen is.
Roodpetje belandt van de regen in de drup.
Gelukkig loopt het verhaal goed af.

TOTAAL OVERZICHT
1 akte, 10 scènes
Speelduur: 45 minuten
Aantal rollen: 13
Aantal muzieknummers: 16
Doelgroep publiek: 6-12 jaar.

OVERZICHT ROLLEN
PERSONAGE

OMSCHRIJVING

J/M

SOORT ROL

Roodpetje

meisje met een rood petje

M

hoofdrol

Stiefmoeder

stiefmoeder van Roodpetje

M

grote rol

Stiefzus 1

gemene stiefzus van Roodpetje

M

grote rol

Stiefzus 2

nog een gemene stiefzus van Roodpetje

M

grote rol

Rapunzel

ontsnapt uit een ander sprookje

M

grote rol

Boze Heks/Wolf

boze heks

M

hoofdrol

Felicia

goede fee

M

hoofdrol

Johanna

de Schone Slaapster

M

grote rol

Geertruida/Gerardus Trollenbos

heks/tovenaar

J/M

kleine rol

Magnolia/Magnolius Paddenburg

heks/tovenaar

J/M

kleine rol

Spiralia/Spiralius van Spinnensteyn

heks/tovenaar

J/M

kleine rol

Fantomia/Fantomius Vleerhuizen

heks/tovenaar

J/M

kleine rol

Ammonia/Ammomius Slangentong

heks/tovenaar

J/M

kleine rol

Feestgangers

heksen, trollen en toverkollen

J/M

figurant

Voice over
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OVERZICHT MUZIEK
1. Ouverture

instrumentaal

2. Droommuziek

instrumentaal

3. Nooit

Roodpetje

4. Het Toverlied

Instrumentaal (dansgroep)

5. Partytime

Wolf

6. Partytime 2

Heksen en Tovenaars

7. De Entree van de Heks

instrumentaal

8. Je bent van ons!

Heksen en Tovenaars

9. Intermezzo

instrumentaal

10. Toverlied 2

Felicia, Roodpetje, Johanna

11. Toverlied 3

Johanna, Roodpetje

12. De macht van 3

Felicia

13. Volle Maan

Heksen en Tovenaars

14. Drie is teveel

Roodpetje, Johanna, Felicia

15. Toverlied 4

publiek

16. Sprookjes (Finale)

allen
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DELEN VAN HET SCRIPT

SCÈNE 1
Op het toneel een zwarte kubus als tafel en in een hoek een bezem.
PERSONEN:
Roodpetje
Stiefmoeder
Voice-over
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OUVERTURE

Het doek gaat open. Het toneel is donker. Midden op het toneel staat Roodpetje met de rug naar het publiek.
VOICE-OVER
Er was eens, lang, lang geleden een meisje.
Een toplicht op Roodpetje gaat aan.
VOICE-OVER
Het meisje heette Anna Maria Sophia Larissa van Bergenhenegouwen, maar iedereen noemde haar Roodpetje, omdat
ze altijd een rood petje droeg.
Roodpetje zet een rood petje op.
VOICE-OVER
Bovendien was het voor haar stiefmoeder veel gemakkelijker om….
STIEFMOEDER vanuit de coulissen
….Roodpetje!.....
VOICE-OVER
….te roepen, dan…..
STIEFMOEDER
….Anna Maria Sophia Larissa van Bergenhenegouwen, ga de afwas doen!
VOICE-OVER
En daarom noemde iedereen haar Roodpetje. Maar wat vond ze daar zelf eigenlijk van?
Roodpetje draait zich om.
ROODPETJE
O, ik vind het wel best. Ik vind Anna Maria Sophia Larissa toch een stomme naam. Noem mij maar Roodpetje.
VOICE-OVER
Goed. We noemen haar dus Roodpetje. Wel nu, Roodpetje was een meisje, dat heel vaak…..
ROODPETJE
Hoezo, wás een meisje? Ik ben nog steeds een meisje.
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SCÈNE 3
PERSONEN:
Roodpetje
Rapunzel
Roodpetje gaat op de kubus zitten. Ze zucht diep en neuriet



2

1
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TOVERLIED 1

ROODPETJE
Weet je, dat liedje heb ik van mijn moeder geleerd. Vroeger, toen ik klein was. Als ik boos was, of als ik verdrietig was.
Dan zat ze op de rand van mijn bed en dan zong ze dit liedje. Vroeger, toen alles nog goed was. Toen mijn moeder nog
leefde. Ik weet alleen de woorden niet meer.
Ze zucht heel diep.
En nu? Nu zit ik hier. Helemaal alleen. Iedereen doet leuke dingen. Iedereen gaat naar feestjes. Iedereen heeft mooie
kleren. En ik? Ik heb niets. Alleen maar vodden aan mijn lijf. Ik heb niet eens schoenen. Ik zou natuurlijk kunnen weglopen. Maar waar moet ik dan heen? Wat moet ik dan doen? En hoe kom ik dan aan eten? Hier thuis krijg ik tenminste
wel eten. Oké, het is wel niet zoveel, en meestal zijn het de restjes van drie dagen oud, maar dat is altijd nog beter
dan niets.
Ze staat op en loopt naar de rand van het toneel.
Wacht. Ik kan het natuurlijk aan de kinderen in de zaal vragen. Wat vinden jullie, jongens en meisjes? Zal ik hier blijven? Of zal ik weglopen?
{improvisatie naar aanleiding van de reacties van de zaal, leidend naar het weglopen van Roodpetje}
ROODPETJE
Goed! Ik ga weglopen. En ik weet nu ook waarheen. Ik weet wat ik ga doen. want zal ik jullie eens een geheimpje vertellen.
Fluisterend. Langzaam dimmen de lichten.
ROODPETJE
Maar dan moeten jullie wel beloven dat je het aan niemand zult vertellen. Beloven jullie dat?

Roodpetje loopt naar de kubus. Ze haalt van achter de kubus een laptop te voorschijn. Ze klapt hem open.
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SCÈNÈ 4
PERSONEN:
Roodpetje
Rapunzel
Boze Heks, verkleed als Wolf
De Boze Heks komt op. Ze is vermomd als jongen. Roodpetje ziet haar en springt haar in de armen. Rapunzel blijft aan de kant
staan kijken.
ROODPETJE
Wolf! Daar ben je. Mijn redder. Mijn held. Mijn prins!
BOZE HEKS met een hoge stem
Roodpetje, schat! Lieverd!
Ze realiseert zich dat ze een lage stem moet hebben.
Eh….uche…ik bedoel…..
Nu met een lage stem
Eh, Roodpetje, schat! Lieverd!
ROODPETJE
O, Wolf, ik ben zo blij dat je er bent. Neem me mee. Neem me mee in je armen. Neem me mee naar ver weg van hier.
Weg van mijn stiefmoeder en haar gemene dochters.
BOZE HEKS
Natuurlijk, Roodpetje. Maar waar wil je dan heen?
ROODPETJE
Ik wil naar Oma! Naar Oma in het Grote Bos. Naar mijn lieve Oma met haar zeven geitjes.
BOZE HEKS
Oma? Geitjes? Wel nee, dat is toch niet cool? We gaan naar de stad. It’s party time!
ROODPETJE
Party time? Wat is dat?
BOZE HEKS
Tijd voor een feestje!
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PARTYTIME 1
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SCÈNE 6
PERSONEN:
Stiefmoeder
Stiefzus 1
Stiefzus 2
Roodpetje
Boze Heks
Fantomia van Vleerhuizen
Spiralia van spinnensteyn
Magnolia Paddenburg
Geertruida Trollenbos
Ammonia Slangentong
Feestgangers (Heksen en Trollen)
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ENTREE VAN DE HEKS

Iedereen gaat aan de kant. Roodpetje komt aarzelend op, maar wordt naar binnen geduwd door de Boze Heks, die nog steeds
vermomd is als Wolf. Aan de andere kant gaat Felicia af.
BOZE HEKS
Kom op. Loop maar door. Er is niets om bang voor te zijn. Hier is het feest.
ROODPETJE
Ja, ik zie het. O, maar dat ziet er gezellig uit. Maar ik ben nog steeds niet gekleed voor een feest. Ik heb nog steeds
mijn oude kleren aan.
BOZE HEKS
O, dat is helemaal niet erg. Dat komt wel goed.
FANTOMIA
Is dat dat nieuwe meisje? Wat een sloeber.
SPIRALIA
Zit daar wel genoeg vlees aan?
GEERTRUIDA
Ze ziet er wel gespierd uit, dat is veel belangrijker.
MAGNOLIA
Mij maakt het niet uit hoe ze er uitziet. Als ze maar werkt.

AMMONIA
Nou, als ik er eentje koop moet ze wel een beetje stevig en sappig zijn! Kom maar hier, meisje!
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STIEFMOEDER
Sst. Ze denkt dat ze op een feest komt.
STIEFZUS 1
Nou, dat is toch ook zo?
STIEFZUS 2
Ja, maar niet als gast. Maar dat weet ze nog niet.
STIEFMOEDER
Juist wel. Als eregast. Maar stil. We spelen gewoon het spelletje nog even mee.
MAGNOLIA
Dat kan nog leuk worden. Het wordt echt een…..verrassing….voor haar.
GEERTRUIDA
Ja zeg dat wel, een verrassing. Maar geen leuke!

SPIRALIA
Niet leuk voor haar….
FANTOMIA
….maar wel leuk voor ons!
Ze lachen. Dan wordt het stil. Iedereen kijkt nieuwsgierig naar Roodpetje.
AMMONIA
Ha, ze gaat wat zeggen. Ze heeft echt geen idee wat haar te wachten staat!
ROODPETJE
Eh,…tsja…..ach…..eh…..Hallo allemaal. Ik ben Roodpetje.

ALLEN
Hallo Roodpetje.
ROODPETJE
Eh….Ik kom hier voor het feest. Maar, eh, ik zie er nog niet zo netjes uit. Dus, eh…let niet op mij. Gaat u toch vooral
verder. O ja, en dit is mijn vriend Wolf.
Iedereen barst in lachen uit.
ROODPETJE
O, eh…sorry. Heb ik iets verkeerd gezegd? Eh, ik wilde niemand beledigen. Eh… neem me niet kwalijk.
Iedereen lacht nog harder. Roodpetje draait zich om en wil weglopen, maar de Boze Heks houdt haar tegen.

BOZE HEKS
Stop! waar wil jij naar toe?
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SCÈNE 8
PERSONEN:
Roodpetje
Johanna
Felicia
Roodpetje en Johanna gaan naast elkaar op de kubus zitten.
ROODPETJE
Oké, jij bent dus mijn zusje.
JOHANNA
Ja.

ROODPETJE
Da’s goed.
JOHANNA
Ja.
ROODPETJE
Maar we zitten hier nog wel gevangen door die heks.
JOHANNA
Ja.
ROODPETJE
Da’s niet goed.
JOHANNA
Nee. Da’s niet goed. Maar dan gaan we toch gewoon stiekem weg?
ROODPETJE
Maar dat kan niet. Alles zit op slot. En de Boze Heks heeft de sleutels.
JOHANNA
Ik weet het! We wachten tot ze thuis komt en dan springen we op haar nek en dan duwen we haar in de oven.

ROODPETJE
Nee. Dat kan niet. Dat deden Hans en Grietje. Dat was een sprookje.

JOHANNA
Nou, dan geven we haar een vergiftigde appel.
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SCÈNE 9
De Heksen en Trollen komen zingend op. Als laatste de Boze Heks. Iedereen is vrolijk.
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VOLLE MAAN

HEKSENKOOR in canon
In het licht van volle maan
zie je alle heksen gaan
naar de grote heksensteen.
Ze dansen er zeven keer omheen,
buigen diep en blijven staan,
want het is weer volle maan.
FANTOMIA
Nou, nou, nou. Dat was weer gezellig.
SPIRALIA
Altijd weer leuk, zo’n ritueel bij volle maan.
AMMONIA
Ja, maar ik word er wel altijd heel hongerig van. Heeft iemand iets te eten? Toastjes met jong belegen kind, of zo?
MAGNOLIA
Ik zou eigenlijk wel trek hebben in een verse pad.
GEERTRUIDA
Of een grote portie gefrituurde spinnenballen.
STIEFMOEDER
Ik heb wel dorst. Wie lust er een lekker glaasje bloedwijn?
STIEFZUS 1
O lekker mam. Mogen wij ook?
STIEFZUS 2
Hè toe mam? Mag het? Het is toch feest?
STIEFZUS 1
Ja! We zijn eindelijk van die ellendige Roodpetje af.
STIEFZUS 2
Ik hoop dat de Boze Heks haar langzaam in de kelder weg laat rotten.
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VOORBEELD LIEDTEKST

3. NOOIT
Roodpetje
Nooit een keertje ‘dank je wel’
En nooit eens ‘alsjeblieft’.
Nooit eens een cadeautje
Nooit een keer iets liefs
Nooit een keer wat liefde
Nooit wat voor mij doen.
Nooit een keer een knuffel
Nooit een keer een zoen.
Altijd maar schelden
Altijd gepest
Nooit eens Roodpetje, maar
Altijd de rest
Altijd gehoorzaam en
Altijd maar braaf
Altijd maar werken
Altijd een slaaf
Nooit een complimentje
Nooit iets positiefs
Nooit een keer iets aardigs
en nooit een keer iets liefs.
Nooit eens goed, maar altijd slecht
Nooit warm, maar altijd koud
Nooit iemand die me zachtjes zegt
Dat hij van me houdt.
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VOORBEELD BLADMUZIEK
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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 (begeleidingen, ingezongen liedjes en geluidseffecten)

Al het drukwerk ontvangt u in een handige multomap. Alles is enkelzijdig afgedrukt. Het losbladig systeem vereenvoudigt 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 1 cd
Exclusief verzendkosten (€ 6,75 binnen Nederland)

U kunt bestellen via

internet: www.tobramuziek.nl
mail: info@tobramuziek.nl
telefoon: 06-54 38 32 35

€ 119,-

