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Voor u ligt een informatiepakket van de musical ‘Zomernacht’. Hierin vindt u:



een korte samenvatting van het verhaal



een overzicht van alle rollen



een overzicht van alle muziek



fragmenten uit het script



liedtekst 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 dat 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

TOTAALOVERZICHT
2 aktes, 17 scènes
Speelduur: 60 minuten voor en 45 minuten na de pauze
Aantal rollen: 15
Aantal muzieknummers: 16
Doelgroep publiek: vanaf 10 jaar

OVERZICHT ROLLEN
PERSONAGE

OMSCHRIJVING

DANSGROEP

Spoken, Geesten, Zombies

ENSEMBLE

Bedienden/bruiloftsgasten/zombies

SOORT

J/M

Mens

M

Mens

J

Mens

M

Mens

J

Heks

M

geval apart

J

Geest

M

Vampier

M

Demoon

J/M

Heks

M

Vampier

M

Zombie

M

Weerwolf

M

Geest

M/J

Geest

M/J
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OVERZICHT MUZIEK
1. Spinnensteyn (Openingskoor)

Koor

2. Entree van Drosophila

Instrumentaal

3. Mijn bed/Mijn helft

Isabel en Jesse

4. Nachtmuziek

Instrumentaal

5. Kleine Nachmuziek

Instrumentaal

6. Dans van de Geesten 1

Instrumentaal

7. Intermezzo

Instrumentaal

8. Knoflook

Koor

9. Entree van Drosophila

Instrumentaal

10. Alma Masara

Koor

11. De Kracht van het Bloed

Drosophila en Mortorius

12. Sanguis Te

Koor

13. Onthoofd

Alathea

14. De séance

Instrumentaal

15. De toekomst is zwart

Ensemble

16. Dans van de Geesten 2/Nachtmuziek2

Instrumentaal

17. Het Kerkhof

Instrumentaal

18. Alma Masara 2/Gloria Drosophila

Isabel, Drosophila en Koor

19. Dood van Isabel

Instrumentaal

20. Zombie

Instrumentaal

21. Voodoo

Balthazara

22. Mortorius Drinkt

Mortorius

23. Bezwering

Isabel en Jesse

24. Finale

Allen
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DELEN VAN HET SCRIPT

Scène 2 – Tante Drosophila
PERSONAGES
Pretorius
Drosophila (als oude vrouw)
Isabel
Jesse
Vader
Moeder
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ENTREE VAN DROSOPHILA

PRETORIUS komt op.
PRETORIUS
Hier zijn de gasten, Mevrouw.
Tante Drosophila komt achter hem aan op. Ze begroet haar gasten.
DROSOPHILA
Ach wel. Kijk toch eens. Dank je wel Pretorius. Kijk toch eens. Wat goed om jullie weer eens te zien. Anna,
Robert. Hebben jullie een goede reis gehad?
MOEDER
Tante Drosophila, wat ziet u er goed uit.
DROSOPHILA
Ach, je weet het, wij Vrouwen van Spinnensteyn blijven eeuwig jong.
Beiden lachen.
DROSOPHILA
En jij moet ….eh….Jesse zijn en dan ben jij Isabel. Kom eens hier meisje, geef je Tante Drosophila eens een
kus. Jij bent tenslotte ook een Vrouw van Spinnensteyn.
Isabel begroet Tante schuchter.
ISABEL
Aangenaam kennis te maken, Tante.
DROSOPHILA
Onzin. We kennen elkaar al heel lang. Ik ken je al van voor je geboorte.
ISABEL
U bedoelt zeker vanaf mijn geboorte.
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DROSOPHILA
Onzin. Spreek me niet tegen. Ik lijk misschien wel oud, maar ik heb ze echt nog allemaal op een rijtje.
ISABEL
Eh,…sorry?
DROSOPHILA
Ach laat maar. Je bent nog geen 15 jaar, je kunt nog niet alles weten. En jij dan, Jesse. Lid van het zwakkere
geslacht.
JESSE
Hoe bedoelt u?
ISABEL
Dat je een jongen bent.
DROSOPHILA
Juist! De mannen zijn in onze familie altijd van ondergeschikt belang geweest. Maar wel nuttig voor de
voortplanting en andere praktische zaken. We kunnen niet met hen, maar ook niet zonder hen.
VADER
Altijd fijn je weer te ontmoeten, Drosophila.
DROSOPHILA
Kom, kom, trek je mijn woorden niet aan. Je hebt je toch lang geleden al met je lot verzoend, toen je met
mijn nichtje trouwde? A propos, Anna, hoe gaat het met je? Je houdt je vaardigheden toch nog wel bij,
hoop ik?
MOEDER
Jazeker, Tante. Maakt u zich maar niet ongerust. Robert en ik gaan dit weekend zelfs naar het congres in
Brasov. Daarom brengen we de kinderen toch hier?
DROSOPHILA
Ach, Brasov. De geweldige Nacht van Brasov. Wat ging ik daar altijd graag naar toe. En Trans-Sylvanië is zo
mooi in deze tijd van het jaar. Maar ja, ik kan niet mee. Ik moet op jullie kindertjes passen. En wat onbeleefd van mij. Thee! Er is nog geen thee! PRETORIUS, haal eens snel thee voor onze gasten.
PRETORIUS
Natuurlijk, Mevrouw! Ik ben zo vrij geweest al iets voor te bereiden. Ik ben zo terug.
PRETORIUS gaat af en komt direct terug met een serveerwagentje met een theepot en kopjes. Hij schenkt thee in en
serveert het aan de gasten en aan Drosophila.
DROSOPHILA
Ach, mijn goede Pretorius. Ik zou niet weten wat ik zonder hem zou moeten beginnen.
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Scène 5 - Spookuur
PERSONAGES
Isabel
Jesse
Alathea
Spoken en geesten (dansgroep)
De muziek klinkt zachtjes verder. Dan slaat er een klok 12 keer. De kroonluchter begint zachtjes te rammelen. De
dansgroep komt op.
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DANS VAN DE GEESTEN

Halverwege de dans komt Alathea op. Ze is onthoofd, maar draagt haar hoofd onder haar arm. Ze danst mee rondom het bed waar Isabel en Jesse liggen te slapen. Als de dans afgelopen is gaat de dansgroep af. Alathea blijft achter in een hoek van het toneel. De kroonluchter rammelt nog zachtjes.
Dan schrikt Isabel wakker en gaat rechtop zitten.
ISABEL
Jesse! Jesse! Wakker worden.
JESSE
Hè? Wat? Ik sliep net. Wat is er nou weer.
ISABEL
Ik weet het niet. Er is iets griezeligs aan de hand. Kijk maar, die rare lamp beweegt.
JESSE
Welnee, je ziet spoken.
ISABEL
Ja, dat bedoel ik.
JESSE
Ik bedoel dat het je fantasie is, muts. Dit is een oud huis. Het tocht gewoon een beetje en
daarom beweegt die lamp.
De kroonluchter rammelt nog een keer
ISABEL
Iiiii, zie je nou wel.
JESSE
Dat is gewoon de wind. Er is niets aan de hand.
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Eén van de portretten aan de muur begint te bewegen.
JESSE
Dat is gewoon zo’n schilderij uit Harry Potter. Straks gaat hij naar je wuiven.
ISABEL
Maar dat is een film, dat kan toch niet echt?
JESSE
Hè? Dat is wel raar ja.
Hij staat op en loopt naar het schilderij. Dat begint weer te bewegen.
JESSE
Help! Het beweegt.
ISABEL
Dat zei ik toch?
Ze staan nu samen voor het schilderij te kijken. Alathea loopt zachtjes naar hen toe en gaat achter Isabel staan.
ISABEL
Ik krijg toch zo’n raar gevoel. Helemaal koude rillingen en zo.
JESSE
Ja, alsof er iets kouds en doods in de kamer is gekomen.
ISABEL
Bah, hou op, zeg niet zulke enge dingen.
Jesse kijkt om en ziet Alathea achter Isabel staan. Hij begint te stotteren, maar kan van schrik geen woord uitbrengen. Hij probeer te wijzen.
JESSE
Eh,…….rrr……..mpf……
ISABEL
Wat doe jij nou raar? Wat is er? Straks zeg je nog dat er een geest achter me staat.
JESSE
Er ….staat…..een geest achter je…..
Isabel draait zich om en ziet Alathea. Jesse en Isabel gillen luid. Alathea wenkt dat Isabel en Jesse haar moeten volgen. Als gehypnotiseerd lopen ze achter haar aan. Aan de rand van het podium steekt Alathea haar armen (met
hoofd) in de lucht en raakt de hoofden van Isabel en Jesse aan.
Een luide knal en veel rook. Knipperende lichten. Alathea, Isabel en Jesse gaan ongezien af.
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…….
JESSE
…..eh……
Alathea komt op.
ALATHEA
Ik ben Alathea.
ISABEL
Jesse!
ALATHEA
Nou ja, ik bedoel, ik wás Alathea.
ISABEL
O, eh, nou, eh, leuk kennis te maken. Ik ben Isabel en dat is Jesse. En we wilden net weggaan. Nou, doei!
Isabel draait zich om, pakt Jesse bij zijn arm en wil weglopen.
ALATHEA
Ik ben dood.
ISABEL
Ja, dat zie ik. Dat ben je meestal, zo zonder hoofd. En wij zijn nog niet dood en dat willen we graag zo houden. Nou, dag hoor.
ALATHEA
Stop! Jullie moeten me helpen. Jullie moeten Drosophila tegenhouden. Jullie zijn de enige
hoop voor deze familie. Voor júllie familie.
JESSE
Wat bedoel je? En wie ben je eigenlijk.
ISABEL
Je hoorde haar toch? Ze heet Alathea en ze is dood. Einde oefening dus, game over, finito, kaputt. Kom we
gaan.
JESSE
Ja, en waarheen dan wel? En hoe komen we terug naar onze eigen tijd? Of wil je hier in 1714 blijven wonen?
Zij heeft ons hierheen gebracht. Misschien kan zij ons ook wel weer terugbrengen.
ISABEL
Oké, luister eens, Alathea zonder hoofd, wij horen hier niet. Wij komen uit 2014 en willen nu graag terug.
Capiesj?
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ISABEL
En waarom ben je eigenlijk dood? Ik bedoel, als je dood bent, wat doe je dan hier? Hoor jij niet in een kist
of zo? Ergens onder de grond?
ALATHEA
Mijn lichaam ligt begraven op het familiekerkhof bij dit huis. Maar mijn geest waart nog rond. Ik zal pas rust
krijgen als mijn moordenaar wordt gestraft.
ISABEL
Moordenaar? Ben jij vermoord?
JESSE
Ja, duh, je hoofd raak je meestal niet zomaar kwijt als je gewoon van je fiets valt.
ISABEL
Nou, dat kan toch?
ALATHEA
Mijn zusje heeft me vermoord. Ik was de oudste van ons twee, en dus de erfgenaam. Ik had de opvolger
van mijn moeder moeten zijn. Maar Drosophila was jaloers en wilde de macht van Spinnensteyn voor zichzelf. Op een avond, toen ik niets in de gaten had, stond ze ineens achter me en heeft ze mijn hoofd afgehakt.
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ALATHEA:

37

ONTHOOFD

Ik stond rustig voor de spiegel in mijn slaapkamer,
haalde een borstel door mijn haar.
Ik voelde me de laatste tijd steeds eenzamer.
De wereld om me heen leek vreemd en raar.
Mijn jonge zusje werd steeds onaangenamer.
Ik was de laatste tijd echt bang voor haar.
Ik werd daarom steeds behoedzamer
en als het even kon vermeed ik haar.
Maar toen die ene avond, toen ik voor de spiegel stond
zag ik het spiegelbeeld bewegen.
Ik draaide me snel om en keek de kamer rond
en zag mijn zus al halverwege.
Ik keek haar aan en zij had wilde ogen,
diepzwart en leeg, maar brandend vol van haat.
Ze zei dat zij me nooit had gemogen
en dat ze had gekozen voor het Kwaad.
Voor ik het wist hief zij een zwaard
kwam op mij af en sloeg of stak.
Ik dook nog weg, maar was te laat
en voelde hoe er in mijn nek iets brak.
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Scène 15 – Het verjaardagsfeest
PERSONAGES
Isabel
Jesse
Vader
Moeder
Drosophila
Mortorius
Balthazara
Rexy
Tula
Pretorius
Vader, Moeder, Mortorius en Balthazara komen op.
MOEDER
Isabel! Kijk eens wie hier zijn!
ISABEL tegen Jesse
Vooruit dan maar. Hou jij dat amulet bij je en dan moeten we maar zien wat er gebeurt.
JESSE
Ik zal je bewaken met mijn leven. Heks!
ISABEL
Hou op! Ja mam, ik kom! Wie bent u?
MORTORIUS
Ik ben je oudoom Mortorius. We hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar ik heb veel over je gehoord.
Anna, wat heb je een mooie dochter. Ze ziet eruit om op te eten.
MOEDER
Nou, doe dat maar niet. Jesse kom eens hier! Geef oom Mortorius eens een hand.
JESSE
Dag Oom.
MORTORIUS
Hallo Jesse. Jij bent ook om in te bijten zeg.
JESSE
Dat vind ik een beetje raar.
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ISABEL
Dank je, maar…
MOEDER
Balthazara is ook familie, ik heb haar al jaren niet meer gezien, maar iedereen is speciaal voor jou gekomen, Isabel. Vind je dat niet leuk?
ISABEL
Jawel, maar….
Drosophila, Ammonia, Tula en Rexy komen op.
DROSOPHILA
Zo, nu we er allemaal zijn kunnen we eindelijk beginnen. De vijftiende verjaardag van mijn bijzondere
nichtje Isabel. Applaus allemaal!
Iedereen klapt en juicht.
DROSOPHILA
Kom allemaal zitten, Isabel en Jesse naast mij, dat vind ik een eer, alle anderen, zoek een leuk plekje. Tijd
voor een feestje.
AMMONIA
Drosophila, we missen nog iemand.
DROSOPHILA
Wie dan?
AMMONIA
Faroro is er nog niet.
DROSOPHILA
Ach natuurlijk. Maar die komt ook niet uit zichzelf, alleen als je hem roept. Faroro! Vertoon je! Drosophila
roept je! Kom, we hebben een feestje.
Faroro komt op.
Waar is dat feestje?
ALLEN
Hier is dat feestje!
FARORO
Sorry. Ben ik te laat?
BALTHAZARA
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VOORBEELD LIEDTEKST
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DE KRACHT VAN HET BLOED

Drosophila en Mortorius
MORTORIUS
De smaak van jouw bloed
smaakt beter dan de duurste wijn.
De smaak van jouw bloed
zal voor mij de puurste zijn.
Mijn tanden in je hals.
Je vlees zo zacht en mals.
Je aderen vol vuur.
Je bloed zo warm en puur.
SAMEN
Je hebt me gebeten/ik heb je gebeten. Ik heb nooit geweten,
dat liefde zo echt was en zo zoet.
Vol passie je/m’n aderen opengereten,
Want dat is de kracht van het bloed!
Want dat is de kracht van het bloed!
DROSOPHILA
De smaak van mijn bloed
is wat ons vanaf nu verbindt.
De smaak van mijn bloed,
dat is waar het mee begint
Je tanden in mijn hals.
Je lach klonk als een wals.
Mijn hart gaat wild tekeer.
Toe bijt me nog een keer!
SAMEN
Je hebt me gebeten/ik heb je gebeten. Ik heb nooit geweten,
dat liefde zo echt was en zo zoet.
Vol passie je/m’n aderen opengereten,
Want dat is de kracht van het bloed!
Want dat is de kracht van het bloed!
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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 (€ 6,95 binnen Nederland)

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

€ 149,-

