MUSICAL KINDERFEESTJES SCRIPT

FAMOUS!
5 spelers

Dit script is van: ___________________________

Het verhaal
Een groepje scholieren wil een band vormen en krijgen hiervoor één
kans. Ze moeten een nummer 1 hit scoren, anders stopt de band
meteen weer met bestaan.
Samen met hun manager gaan ze aan de slag om de band een groot
succes te laten worden. Er moet een naam voor de band komen, er
moet een lied gemaakt worden en uiteraard moeten de outfits ook
helemaal kloppen. In de groep zorgt dit soms voor spanning en
discussie.
Gaat het de band lukken om een nummer 1 hit te scoren?
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De rollen
Pleun – Drummer (Jongen of Meisje)
Pleun heeft één droom en dat is drummer worden in een band. Pleun
doet dan ook heel de dag niks anders dan drummen, op de tafel,
stoelen, zichzelf. Niks is te gek!
Spel:
Zang:
Bo – Zanger (Jongen of Meisje)
Bo is de zanger(es) van de groep. Ook Bo droomt al heel zijn/haar
leven ervan om in een band te zingen. Bo is af en toe onzeker maar als
het erop aan komt, dan komt het allemaal goed!
Spel:
Zang:
Sam – Gitarist (Jongen of Meisje)
Sam speelt gitaar en is een coole, relaxte gitarist die zich niet zo snel
druk maakt. Gitaar spelen is alles voor Sam.
Spel:
Zang:
Mick – Pianist (Jongen of Meisje)
Mick speelt piano. Mick is een beetje onzeker over zijn/haar pianospel
en denk dat het misschien niet goed genoeg is voor de band. Mick is
wel ontzettend creatief en komt met een goed idee voor de naam van
de band.
Spel:
Zang:
Renée – Manager (Jongen of Meisje)
Manager Renée zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en is daarom
ook wat strenger dan de anderen rollen. Renée is netjes en een echte
regelaar.
Spel:
Zang:
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Het script
☆ SCENE 1: De opening
* De opening van de musical. We beginnen met een superleuk lied
waarmee we het publiek en onszelf meteen enthousiast kunnen
maken. Tijdens het lied zijn we allemaal nog in “normale kleding”,
behalve Renée want die heeft al nette kleding aan. Na het lied gaan
we nadat we applaus hebben gekregen direct door met de gesproken
tekst.
♪ LIED 1: Ik wil in een band
Pleun
Drummen vind ik supervet
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
‘k Word al wakker met een drumbeat
Nog voordat de wekker gaat
Sam
Mijn hart gaat sneller kloppen
Als ik speel voor het publiek
‘k Wil maar één wens in vervulling
Want ik hou zo van muziek
Iedereen
Ik wil in een band
Ik wil het echt gaan maken
Dan word ik bekend
Kom ik in alle bladen
Ik wil op posters staan
Rijen fans voor mijn raam
Dit is mijn moment
Ik wil in een band, band, band, band, band
Dan word ik bekend, kend, kend, kend, kend
Ik wil in een band, band, band, band, band
De coolste band
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Mick
Ik zit in de klas
Ik kan het schoonbord niet meer zien
Ik zit mezelf steeds af te vragen
Hoe kom ik in de top 10
Bo
Ja ik wil elke dag
Met mijn foto in de krant
Ik wil toeren met mijn vrienden
Met een busje door het land
Iedereen
Ik wil in een band
Ik wil het echt gaan maken
Dan word ik bekend
Kom ik in alle bladen
Ik wil op posters staan
Rijen fans voor mijn raam
Dit is mijn moment
Ik wil in een band, band, band, band, band
Dan word ik bekend, kend, kend, kend, kend
Ik wil in een band, band, band, band, band
De coolste band
Renée
Wil je ook in een band?
Dan word je bekend
Say ohooow
Iedereen
Ohooow
Renée
Wil je ook in een band?
Dan word je bekend
Say ohooow
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Iedereen
Ohooow
Renée
Wil je ook in een band?
Dan word je bekend
Say ohooow
Iedereen
Ohooow
Renée
Wil je ook in een band?
Dan word je bekend
Say ohooow
Iedereen
Ohooow
Iedereen
Ik wil in een band
(Dan word ik bekend)
Dan word ik bekend
(Ohooow, ik wil in een band)
Ik wil in een band, band, band, band, band
Dan word ik bekend, kend, kend, kend, kend
Ik wil in een band, band, band, band, band
De coolste band
Ik wil een band
Dan word ik bekend!
_____
Renée
Nou jongens, ik heb jullie auditie bekeken en ik heb goed nieuws. Jullie
zijn uit duizenden deelnemers uitgekozen om samen een band te
vormen!
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Mick
Wow, kei vet!
Sam
Mega gaaf!
Bo
Dat vind ik dus echt supertof!
Renée
Dat is heel goed nieuws natuurlijk maar juich niet te snel, er is namelijk
één belangrijke eis.
Pleun
Ojee, wat is er dan?
Renée
Jullie krijgen één kans. Alleen als jullie een nummer 1 hit halen in de
Super Mega Hit Top 10 dan zal de band blijven bestaan. Als jullie geen
nummer 1 hit halen dan gaan we op zoek naar een nieuwe band.
Bo
Wat?! Maar eerste worden in de Super Mega Hit Top 10 is supermoeilijk!
Dat redden we nooit!
Sam
Nou, dat wordt een kort maar krachtig avontuur. Wij zitten over een
week gewoon weer in de schoolbanken.
Mick
Kom op jongens, als we er niet vol voor gaan dan wordt het natuurlijk
nooit iets. Renée, zijn er nog meer dingen waar we rekening mee
moeten houden?
Renée
Jullie moeten zelf een naam bedenken voor jullie band, nadenken over
jullie outfit en natuurlijk moeten jullie een lied hebben. De rest kan je
aan jullie manager overlaten want dat ben ik!
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Over precies een week hebben jullie je eerste optreden en daarna
zullen we meteen weten of dat ook het enige optreden zal zijn of niet,
haha! *Renée blijft door lachen om ze eigen grapje, terwijl niemand
anders het leuk vindt.
Pleun
Nou, dat is geen leuk grapje Renée!
Renée
*Stopt met lachen. Ik vond hem anders best leuk.
Maar goed, back to business. Ik heb nog genoeg te doen!
Pleun, jij bent de drummer van de band. Bo de zanger. Sam, gitaar. En
Mick, jij doet de piano.
Jullie redden het nu zelf verder wel hè? Nou ja, zo niet dan toch.
Toedeloe! *Renée gaat af.
☆ SCENE 2: Wat nu?
* Scène 2 gaat over het kiezen van de naam van de band. Dat blijkt
moeilijker te zijn dan iedereen had gedacht. De moed zakt in de
schoenen en sommige weten niet eens meer waarom ze precies in een
band muziek wilde maken.
Mick
Whaaaa, wij zijn gewoon een band! Ik kan het haast niet geloven!
Bo
Ja, hoe cool is dat! Maar waar moeten we nu beginnen?
Sam
Je hebt onze manager gehoord, we moeten een naam bedenken
voor onze band.
Pleun
*trommelend terwijl iedereen aan het praten is. Ik ben de drummer, ik
ben de drummer!
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Bo
En dat wilde je altijd al zo graag Pleun. Dit is zo leuk! En ik
mag zingen!
Pleun
Ik ben zo blij! Dit is echt zo ontzettend cool!
Sam
Maar nu nog een naam. Hoe zullen we onze band gaan noemen?
Mick
Pff, dat wordt een hele klus. We kunnen toch niet zomaar een naam
bedenken.
Sam
We zullen wel moeten, wat zoveel tijd hebben we niet. We moeten
over een week al optreden en zonder goede naam voor onze band
staan we echt voor schut.
Pleun
*Nog steeds trommelend. Misschien moeten we kijken naar alle
succesvolle bands uit het verleden en daar onze naam van afleiden.
Wat denk je van… *nadenken. De “Sweet Chilli Peppers”?
Bo
Of wat dacht je van “Two Directions”? Of “King”?
Mick
Dit menen jullie niet toch?

Sam
Dit is een grapje…
Pleun
Hebben jullie dan een beter idee? Kom dan met een goede naam.
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Bo
Wij hebben tenminste nog ideeën, dat kan je van jullie niet zeggen.
Sam
Nee, dat is waar. Sorry.
Bo
Geeft niet. Wij proberen ook maar gewoon iets. Wij hebben ook nog
nooit in een band gezeten en al helemaal niet een naam bedacht.
Pleun
Nee, het is niet dat ik een boekje heb met allemaal toffe namen voor
een band. Misschien moeten we iets doen met de letters van onze
voornamen?
Bo
Uhm, dat is een B, P, S en M. Ik denk niet dat we daar iets van kunnen
maken.
Sam
Nee, ik zou niet weten wat we daarvan zouden moeten maken. Wat
lastig dit zeg!
Mick
The Famous Four.
Sam
Huh, wat zei je Mick?
Mick
The Famous Four.
Bo
Dat klinkt eigenlijk wel goed.
Pleun
Dat klink héél goed!
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Sam
Dat is het zeker, maar misschien moeten we er een
nachtje over slapen. Als we het morgen dan nog steeds
een leuke naam vinden dan weten we het zeker.
Mick, Bo & Pleun
Goed idee! *Iedereen gaat af.
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