De sprookjesfiguren vieren kerst.
Synopsis:
De sprookjesfiguren vierden vroeger samen kerst in het sprookjesbos.
Nu niet meer; ze hebben immers facebook en whatsapp. Live kerst vieren is dus niet meer nodig.
De kerstman is tegenwoordig ook uitgerangeerd; niemand gelooft meer in hem.
Hij is wat eenzaam en gelooft wel in een fijn en mooi kerstfeest. Hij begint een zoektocht om alle
sprookjesfiguren op tijd bij elkaar te krijgen voor kerst.

Spelers:
Meike, Lieke, Emmanuela, Lars, Nynke, Famke, Matteo, Dide, Soleil, Imre
Rolverdeling:
Kerstman: Emmanuela
Kerstelfjes: Nynke en Famke
Heks: Lieke
Prins Charming: Matteo
Dide: Oma van Roodkapje
Soleil: Roodkapje
Imre: Doornroosje
Meike: Sneeuwwitje
Lars: dwergen

INTRO

Matteo
Er was eens……
Soleil
Serieus? Er was eens?
Matteo
Ja. Er was eens. Zo beginnen we toch?
Emmanuela
Het is immers een sprookje
Soleil
Ja, en? Wat maakt dat nou uit?
Lieke
Het is een sprookje
Meike
En die beginnen met
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ALLEN, behalve Soleil
Er was eens!
Soleil
Oke, oke. Er was eens. Prima. Lekker belangrijk.
Dide
Er was eens een bos.
Imre
Een sprookjesbos.
Lars
HET sprookjesbos.
Nynke
In het sprookjesbos woont iedereen:
Famke
Roodkapje, Sneeuwwitje, de dwergen, oma, doornroosje, en een knappe prins natuurlijk
Matteo
Vroeger kwam iedereen samen bij belangrijke gelegenheden.
Meike
Verjaardagen, Sinterklaas en kerst werden altijd uitbundig gevierd.
Matteo
En huwelijken. Die waren er om de haverklap.
Lars
Wanneer een of andere prinses weer ‘een ware’ had gevonden.
Dide
Maar nu is dat anders.
Emmanuela
De sprookjesfiguren hebben tegenwoordig facebook….
Lieke
Whatsapp
Lars
LinkedIn
Matteo
Messenger
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Soleil
Skype
Imre
Instagram
Nynke en Famke
Twitter
Meike
En daarnaast natuurlijk gmail, hotmail, een eigen domeinnaam met bijbehorend blog en een website.
Lars
Ze zien er de noodzaak niet meer zo van in om samen iets te vieren.
Ze stuurden gewoon een berichtje of gingen even skypen.
Emmanuela
Dat is ook goed genoeg en scheelde natuurlijk heel veel tijd.
Soleil
Maar op een dag……
ALLEN
Serieus, op een dag?!
Soleil
Ja, op een dag. Het is ten slotte een sprookje.
En dan zeggen ze ook altijd ‘op een dag’……
Op een dag is daar de kerstman. De mensheid gelooft niet meer in hem.
Ze hebben genoeg gezien en kunnen het allemaal zelf wel.
Lieke
Hij is overbodig
Imre
Maar hij wil wel graag kerst vieren
ALLEN
Samen.

KERSTMAN EN ELFJES

Kerstman
Niemand gelooft meer in ons. Da’s wel jammer.
We hebben stapels kadootjes rondgebracht in schoorstenen, met rendieren door de hemel gesuisd, maar
niemand die er nog trek in heeft.
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Elfjes
Ja, dat is heel jammer ja.
Kerstman
Ik wil niet eenzaam zijn met kerst. Ik wil het samen vieren met de rest.
Elfjes
Ja, dat willen wij ook ja!
Kerstman
Maar ja, niemand wil dat meer. Iedereen zit gewoon de hele dag achter een scherm berichtjes te sturen en
vindt dan dat-ie contact heeft en dat dat goed genoeg is.
Elfjes
Maar dat is niet goed genoeg, nee
Kerstman
We gaan ze gewoon allemaal opsporen! Iedereen met z’n snufferd achter dat scherm weg trekken!
Kerst vieren, met z’n allen!
Elfjes
(de ene elf roept ja, de ander nee tegelijk)
Huh?
(dan roepen ze het andersom)
Kerstman zucht en gaat er vandoor. De elfjes gaan er kibbelend achteraan.
OMA EN ROODKAPJE

Roodkapje
Oma, oma, ik ben er. Ik heb koe….
Oma
Kind wat leuk dat je er bent! Met koekjes nog wel! Ik hoop dat het niet die vieze droge dingen van de
vorige keer zijn want daar kreeg ik serieus een rolberoerte van kind, sjongejonge..
(oma kletst eeuwig door. Roodkapje trekt gezichten)
Zeg kind, wat zijn jouw plannen eigenlijk met kerst?
Roodkapje
Met kerst
Oma
Met kerst
Roodkapje
Kerst
Oma
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Dat zeg ik, kerst. Jouw plannen met kerst. Wat zijn ze?
Roodkapje
Eh…. Ik heb het heel druk… Ik denk eh….
Ik weet het niet
Oma
Kom gewoon lekker hier kind, met je moeder! Ik maak wel wat lekkers of nee, we bestellen wat lekkers bij
de Chinees, helemaal gezellig!
Vroeger, dat waren nog eens tijden! Toen we kerst vierden met iedereen.
De gelaarsde kat, Sneeuwwitje, Doornroosje, een verdwaalde dwerg hier en daar.
Jaja, die goeie oude tijd.. Ik mis dat wel hoor jaja…
Tegenwoordig met die apps en telefoons enzo doen jullie alles digitaal, dat snap ik wel, maar ja, voor ons
oudjes is daar niks aan hoor, veel te ingewikkeld, veel te ingewikkeld!
SNEEUWWITJE EN DOORNROOSJE

Zijn hun nagels aan het lakken. Doornroosje valt soms in slaap. Sneeuwwitje mept haar dan wakker.
Doornroosje
Ik weet niet waarom ik dit nog doe hoor, al dat ijdele gedoe.
We weten toch wel dat jij de mooiste van het land bent.
Sneeuwwitje
Dat maakt toch niet uit, jij bent ook hartstikke….
Doornroosje? Doornroosje?
Zucht diep. Mept DR wakker
Doornroosje
Whaa! Wat? Waar? Prins? Word ik gekust? Prins?
SW
Nee, geen prins. Helaas. Je zult het met mij moeten doen.
DR
Jij bent ook heel lief hoor Sneeuwwitje. Ze hebben het alleen altijd over die prinsen.
Sterk, knap, charmant. Redders in nood.
Stoer. Die mannen van tegenwoordig zzzzz……..Krijgt een mep
Zijn niks meer! Die mannen tegenwoordig zijn niks meer!
SW
Haargel, metroman, scheren, waxen, pedicures….
Als er ooit een draak verslagen moet worden zijn we op onszelf aangewezen ben ik bang.
DR
En toch schijnt er ergens in dit bos nog een prachtige prins te wonen. Een onverschrokken drakenstrijder.
SW
Prins Charming. Ik weet het. Ze zeggen het. Ach, uiteindelijk vallen al die mannen tegen.

5

Net als die dwergen: beetje lief doen en van alles beloven en als puntje bij paaltje komt ben je toch
gewoon de huissloof. Beetje jammer.
DR is in slaap gevallen. SW kietelt haar onder haar neus. DR maakt rare geluiden.
HEKS EN PRINS CHARMING
Prins Charming (PC) komt op met muziekje, strijkt door zijn haar en doet groot, stoer en sterk.
De heks staat van een afstand gebiologeerd te kijken.
Heks
Wie ben jij dan?
PC
Ik ben Prins Charming.
Heks
Wow. Jij bent fantastisch.
PC
Dat weet ik.
Heks
Ik wil dat jij verliefd op mij wordt.
PC
Dat zal niet gaan mevrouw. Ik heb anderen om verliefd op te worden.
Er is een prinsjes met heel lang haar waarlangs ik omhoog moet klimmen, er is nog een chick die al heel lang slaapt
die moet worden wakker gekust, en een of andere muts heeft zich verslikt in een appel.
Dat zijn nogal wat prinsessen om te redden begrijp je.
Ik kan jou er niet ook nog bij hebben.
Heks
Ik ben zeker te oud
PC
Ja, je bent ook te oud.
Heks
En te lelijk zeker
PC
Ja, dat ook.
Heks is verontwaardigd en betovert PC. Die staat aan de grond genageld en slaat zichzelf.
Ondertussen roept hij ‘wat doe je?’ ‘waarom’? en dat soort dingen. Heks verbreekt de betovering weer.
Heks
Het spijt me.
PC
Waarom deed je dat?
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Heks
Je noemde me oud en lelijk
PC
Ja, en? Dat geeft toch niet? De een is toch ook mooier dan de ander?
Je moet een kat toch ook een kat noemen?
Een kat is geen hond met een snor tenslotte
Heks
Ja maar het doet gewoon pijn. Ik wil niet oud en lelijk zijn.
PC
Ah, ja, da’s wat anders. Jij wilt dat dingen niet zijn zoals ze zijn.
Maar daar kan ik niks aan doen. Ik gaf alleen maar antwoord op je vraag.
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DE DWERGEN
De dwergen zijn genummerd. 1-4. Ze worden gespeeld door 1 persoon, middels poppen of voorwerpen
1
Waar is-ie nou?
2,3
Ik weet het niet. Ik ook niet.
1
Altijd hetzelfde liedje. Je bent aan het werk, hebt elkaar nodig en meneer is weer pleiten
2
gisteren was hij ook al te laat
3
en eergisteren ook
4
Jongens! Jongens! Ik ben er, ik ben er.
Ik moest die zak meenemen uit de mijnen. En afleveren, heb ik gedaan. Goed he.
1
Ja, heel goed. Fantastisch. Applaus.
1,2,3 klappen
4
Sorry hoor. Maar sinds die Sneeuwtietje
1,2,3
SneeuwWITJE!
1
Je moet echt ophouden met haar Sneeuwtietje te noemen hoor
3
Die grap is echt oud
4
Oke, oke. Sinds die chick weg is hebben wij het dubbel zo zwaar.
Koken, vegen, schoonmaken. Alles komt weer op ons bordje terecht.
Ik was er wel aan gewend, een vrouw in huis.
3 laat een boertje
Ik ook.
1
Ik snap het wel, maar er is werk te doen mannen.
Hophop, doorrrrrrrr!!!
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TELEFOONGESPREK
De kerstman belt en iedereen neemt op. De elfjes staan er hoopvol bij te kijken.
Kerstman
Hallo
ALLEN
Hallo
Kerstman
Met de Kerstman
ALLEN
Hallo Kerstman
Kerstman
Ik heb een idee. Of eigenlijk een wens.
Ik zou graag kerst vieren met iedereen. Net zoals vroeger.
Niet meer online, maar gewoon echt. Met eten, aangename hoeveelheden wijn en gezeligheid.
Heks
Gezellig?
Kerstman
Heid. Gezelligheid. Kerst met z’n allen. Dus: kom je ook?
Heks
Nou, ik vind het vooral gedoe hoor. Kerst is zo’n drukke tijd. Dan wil iedereen toverdrankjes en spreuken onder de
boom leggen. Dus ik maak overuren.
Roodkapje
Ja sjonge, dat is zo ver weg. We kunnen toch gewoon even chatten via messenger, da’s toch ook leuk?
Doornroosje
Ik zou wel willen maar ik val halverwege de reis in sl………….
Prins Charming
Nee hoor, nee. Ikke niet. Ik heb veel te veel prinsessen wakker te kussen begrijp je.
Draken te verslaan, op kasteelmuren te klimmen. Ik heb geen tijd voor die ongein.
Oma
Ja kerstman, lijkt me enig! Maar zo’n oude bes als ik is niet meer zo mobiel hoor.
Die wolf heeft mijn rollator gepikt snap je, dus ik kom niet zo makkelijk vooruit.
Dwergen
Ja, eh… Kerstman, moet je eens luisteren, we hebben het druk hoor begrijpt u.
Sinds die SneeuwTietje weg is…
SNEEUWWITJE!
Sinds die chick weg is kunnen we het werk niet meer aan hoor.
Het huis is ook een ramp.
ALLEN
Dus nee, helaas, het gaat niet lukken dit jaar. Veel plezier!
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*LIEDJE*
GEEN ZIN IN KERST
*
KERSTMAN EN ELFJES
Elfjes
En? En?
Kerstman schudt zijn hoofd.
Kerstman
Nee, helaas.
Niemand kan of heeft zin. Is allemaal teveel moeite blijkbaar, een beetje gezelligheid.
Elfjes
Jammer.
Ze kijken teleurgesteld voor zich uit. Dan springt de kerstman op.
Kerstman
Weet je wat, hier nemen we geen genoegen mee!
Elfjes
Huh?
Kerstman
We laten het er niet bij zitten. Het leven is al druk en vol genoeg op deze manier.
We zitten al veel te veel met ons neus in een scherm.
Elfjes
Ja!
Kerstman
Waar zijn de echte knuffels?
Elfjes
Ja!
Kerstman
Waar zijn de ouderwetse momenten bij het haardvuur?
Elfjes
Ja
Kerstman
Waar zijn de lieve kleine kadootjes waar iedereen dankbaar voor is, waar is de grote tafel met lekker eten waar we
allemaal aan zitten te kletsen en te lachen? Waar is het toetje waar iedereen de gastvrouw mee complimenteert,
waar is het echte contact?
Elfjes
Ja, ja ja!
Kerstman
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We moeten hier iets aan doen.
We gaan ze gewoon halen!
Elfjes
Ja!
Ze springen met z’n drieën op en lopen weg.
De andere personages zijn op en voeren handelingen uit. Op muziek gaat de kerstman aan de wandel en haalt steeds
meer mensen op. De stoet wordt steeds langer en uiteindelijk is iedereen bij elkaar in het bos.
Kerstman
Zo, ik heb jullie met z’n allen hier bijeen gebracht omdat ik vind dat we kerst moeten blijven vieren.
Met die technologie van tegenwoordig is de verleiding te groot om het maar gewoon te laten zitten.
Dat is zonde.
Bij elkaar zijn is zo waardevol. Echt met elkaar praten, samen lachen en eten.
Verbinding, daar gaat het om.
Sneeuwwitje
Kerstman, je hebt gelijk. Ik ben blij dat ik gekomen ben.
Het is ook leuk om mijn oude vrienden weer te zien.
Dwergen
Vinden wij ook, Sneeuwtie-Sneeuwwitje.
Doornroosje en Roodkapje staan met elkaar te kletsen
Doornroosje
Wij zijn ook blij, kerstman.
Roodkapje
Het is altijd leuk om nieuwe vrienden te maken!
Prins Charming
Ik vind het wel lekker makkelijk. Meerdere prinsessen bij elkaar om te kussen.
Dat scheelt weer. Cool joh, dit.
Oma
Kerstman, ik vind het enig dat je dit hebt geregeld. Ik heb het eten al geroken, heb je wel jus bij de aardappels?
En ben je niet vergeten de soep op te warmen?
Ik kan me 1 kerst herinneren, kinders dat was me toch wat, echt een spannend verhaal
Heks
Echt waar, oma? Vertel! Ik houd van spannende verhalen!

SLOT
Lars
En zo vierden alle sprookjesfiguren samen kerst.
Meike
Ze aten en dronken samen
Lieke
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Ze deelden kadootjes uit
Nynke
Ze vertelden elkaar verhalen
Matteo
En grappen
Famke
De laatste roddels werden besproken
Imre
En aan het eind stond oma jolig op de tafel te dansen
Soleil
En ze leefden nog lang en gelukkig
ALLEN
NEE!
Soleil
Hoezo? Het is toch een sprookje? En dan leven ze toch lang en gelukkig?
Dide
Nee. Ze leefden niet nog lang en gelukkig.
Matteo
Sprookjes bestaan niet, ten slotte
Lars
Maar voor dat moment, op die avond, waren ze even echt bij elkaar.
Lieke
En dat is toch zeker wel ‘gelukkig’ te noemen.
EINDE
*LIEDJE*
DANS MET ME
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