MUSICAL KINDERFEESTJES SCRIPT

SPROOKJESBAL
5 spelers

Dit script is van: ___________________________

Het verhaal
In de musical ‘Sprookjesbal’ willen alle meiden een prinses worden. Ze
schrijven het al jaren in hun dagboek maar helaas is hun wens nog
nooit uitgekomen. Maar deze nacht als ze gaan slapen gebeurt er iets
vreemds. Van een sprookjesbal tot en met verliefd worden op een
prins, alles komt voorbij.
Want alles kan gebeuren in een droom, toch? Of wat het geen
droom…
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De rollen
Tiara – Prinses (Meisje)
Tiara is een leider van alle prinsessen. Ze pakt alle kansen aan en maakt
de plannen voor de rest van de groep.
Spel:
Zang:
Roos – Prinses (Meisje)
Roos is de dromer in de groep en is er soms niet helemaal bij. Als er iets
belangrijks gesproken wordt dan dwaalt Roos in haar hoofd af naar
andere dingen.
Spel:
Zang:
Clara – Prinses (Meisje)
Clara is een stoere meid. Ze draagt een jurk omdat dat hoort maar
eigenlijk zou ze liever gewoon een spijkerbroek aan willen en in bomen
klimmen.
Spel:
Zang:
Madelief – Prinses (Meisje)
Madelief is een beetje koppig. Ze is eigenwijs en trekt graag haar eigen
plannen. Hierdoor komt Madelief soms in rare of gevaarlijke situaties
terecht.
Spel:
Zang:
Violet – Prinses (Meisje)
Violet is erg verlegen. Ze vindt alles spannend en wacht bij alle nieuwe
dingen die op haar pad komen af wat de anderen doen. Haar beste
vriend is haar knuffeldier.
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 zitten we allemaal op de grond met een laken
over ons heen, net alsof we bijna gaan slapen. Maar eerst gaan we
nog even in ons dagboek schrijven. Na het lied gaan we, nadat we
applaus hebben gekregen, direct door met de gesproken tekst.
♪ LIED 1: Dagboek
Violet
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
Roos
Elke avond
Voor het slapen gaan
Spoken honderdduizend dingen door mijn hoofd
Iedereen
Maar ik weet echt niet aan wie ze te vertellen
Want ik ben zo bang dat niemand mij gelooft
Clara
Maar toen ik laatst op de zolder kwam
Lag er daar op een antieken oude stoel
Iedereen
Een klein boekje met een slotje en een sleutel
En daarin schrijf ik nu wat ik denk en voel
Iedereen
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
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Dibidibidoe dibidibi dagboek
Er gaat nooit een dagje voorbij
Dat ik niet mijn geheimen vertel aan jou
Er is niemand die ik zo vertrouw
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
Madelief
Al mijn zorgen
Mijn verdrietjes
Die waar ik met niemand over praten wil
Iedereen
Staat nu mooi in gouden letters op jouw blaadjes
En ik weet zeker jij houdt alles stil
Tiara
Ik hou jou zo goed verborgen
Want jij ligt onder mijn kussen heel de nacht
Iedereen
En je waakt over wat ik jou toevertrouwde
Dankzij jou slaap ik weer zorgeloos en zacht
Iedereen
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Er gaat nooit een dagje voorbij
Dat ik niet mijn geheimen vertel aan jou
Er is niemand die ik zo vertrouw
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
Iedereen
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
Dibidibidoe dibidibi dagboek
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Er gaat nooit een dagje voorbij
Dat ik niet mijn geheimen vertel aan jou
Er is niemand die ik zo vertrouw
Dibidibidoe dibidibi dagboek
Jij alleen weet alles van mij
Iedereen
Alles van mij
Alles van mij
Alles van mij
Alles van mij
_____
*Iedereen doet alsof ze in een dagboek schrijven.
Tiara
Dag 871. Lief Dagboek. Vandaag was weer een dag zoals alle
anderen.
Clara
Vanochtend ging gewoon weer de wekker. Ik stond op, kleedde mij
aan en ging naar beneden om te ontbijten. Zoals altijd gaf papa mij
een zoen op mijn voorhoofd en kreeg ik van mama mijn bruine
boterham met kaas.
Roos
Na het ontbijt ging ik naar school. Dat was best leuk. Ik vind school niet
vervelend. Daar heb ik al mijn vriendinnen ook weer even gezien.
Madelief
Toen naar huis gegaan waar mama klaar zat met een kopje thee.
Daarna heb ik mijn huiswerk gemaakt en was het tijd om avond te
eten.
Violet
Nog een beetje tv gekeken na het eten en nu ben ik weer in mijn
dagboek aan het schrijven

6

Iedereen
Zoals elke dag. *Iedereen staat zijn dagboek dicht.
Madelief
Ik ben hier zo klaar mee. Ik wil verandering.
Tiara
Ik wil iets anders, iets nieuws!
Clara
Ik wil op avontuur!
Violet
*Knuffelend met haar knuffeldier. Al vind ik iets nieuws best een beetje
spannend.
Roos
Maar wat ik eigenlijk het allerliefste wil…
Iedereen
Is prinses zijn!
Madelief
Maar dat zal wel nooit gebeuren. Dus ik ga maar slapen. *Gaat slapen.
Tiara
Welterusten. *Gaat slapen.
Clara
Slaap lekker. *Gaat slapen.
Roos
Droom zoet. *Gaat slapen.
Violet
*Tegen knuffeldier. Jij ook Knuf, slaap lekker. Misschien droom ik er wel
van dat ik een prinses ben. Je weet maar nooit hè. *Gaat slapen.
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♪ LIED 2: Alles kan in een droom
*Zodra de muziek begint wordt iedereen wakker en leggen één voor
één de lakens weg waardoor te zien is dat ze veranderen in prinsessen.
Iedereen
Alles kan in een droom
Alles kan in een droom
Zoveel avonturen
Raar en ongewoon
Alles kan in een droom!
Vliegen langs de sterren
Dansen op de maan
Zwemmen met een walvis
In de oceaan
In de zandbak spelen
Met een grote aap
Al die gekke dingen in mijn slaap
Alles kan in een droom
Alles kan in een droom!
*Iedereen gaat af.
_____
☆ SCENE 2: Wat doen jullie hier
* In deze scene zijn de meiden voor het eerst echt prinsessen en zien ze
elkaar. Het blijkt dat het allemaal vriendinnen zijn uit dezelfde klas.
Madelief
*Komt op lopen. Waar ben ik? Wat is dit hier allemaal?
Tiara
*Komt op lopen. Wow, moet je kijken wat ik aan heb? Ik lijk wel een…
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Madelief & Tiara
*Zien elkaar nu. Prinses!
Tiara
Huh, Madelief… Wat doe jij nou hier?
Madelief
Geen idee eigenlijk. Weet jij hoe wij hier gekomen zijn Tiara?
Tiara
Nee, ook geen idee. Raar.
Clara
*Terwijl ze op komt lopen. Serieus, een jurk!
Madelief & Tiara
Huh? Clara!
Clara
Huh, Madelief, Tiara!
Madelief
Nu snap ik er echt niks meer van!
Tiara
Ik ook niet. Hoe komen jullie nou in mijn droom.
Madelief & Clara
Jouw droom?!
Madelief
Volgens mij is dit mijn droom.
Clara
Of de mijne. Anyway, waarom heb ik een jurk aan. Ik draag nooit
jurken, daar ben ik veel te stoer voor.
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Tiara
Heb jij toevallig ook gewenst dat je een prinses wilde zijn Clara?
Clara
Ja, dat heb ik.
Madelief
Dan is dat denk ik waarom je deze jurk aan hebt. Je lijkt verdacht veel
op een prinses zo.
Clara
Alsof prinsessen alleen maar jurken dragen en nooit een broek. Dat is zo
2019!
Roos
*Komt op lopen. Ik dacht al dat ik bekende stemmen hoorde!
Clara, Madelief & Tiara
Roos!
Roos
Hee hallo! Wat leuk dat jullie hier ook zijn. Zo gezellig!
O, moment! Violet, je kunt komen hoor. Dit zijn geen enge mensen, dit
zijn zelfs bekenden!
Madelief
Violet?! Zij ook hier?
Roos
Ja, die kwam ik hier ook tegen. Maar ze is, zoals gewoonlijk, een beetje
verlegen en bang.
Clara
*Tegen Violet. Violet, je hoeft echt niet bang te zijn hoor. Ik ben het
Clara.
Madelief
En Madelief!
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Tiara
En ik ben er ook, Tiara!
Violet
*Komt verlegen op lopen met haar knuffeldier. Hoi. Wat is dit allemaal?
Clara
Ja, als we dat toch eens wisten.
Tiara
We denken dat we hier zijn omdat we allemaal zo graag prinses willen
worden. Daarom hebben we ook deze leuke jurken aan.
Roos
Wilde jullie ook allemaal zo graag prinses worden? Dat wist ik helemaal
niet.
Clara
Maar goed, als we hier dan toch zijn laten we dan ook maar eens
kijken wat er allemaal te doen is hier. Ik zie een beetje avontuur wel
zitten.
Tiara
Goed idee! Ga jij ook mee Violet?
Violet
Ja, ik wil wel graag mee. Maar gaan jullie maar eerst. Je weet nooit
wat er allemaal op ons pad komt. Ik vind het een beetje spannend.
Tiara
Oke, goed. Clara, ga jij maar voorop. Madelief, Roos, komen jullie?
Madelief & Roos
Ja, wij gaan mee!
*Iedereen behalve Violet gaat af.
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Violet
*Kijkt opeens op van haar knuffeldier. Hé jongens… Waar zijn jullie nou?
Ik wil niet alleen achterblijven!... *Schrikt. Ah! Wat was dat?!
Meiden, wacht op mij! *Gaat de groep snel achterna.
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