MUSICAL KINDERFEESTJES SCRIPT

ZOMERKAMP
5 spelers

Dit script is van: ___________________________

Het verhaal
Het is weer tijd voor het jaarlijkse zomerkamp!
Een groepje leerlingen heeft er weer superveel zin in. Sommige kennen
elkaar al maar er zit ook een nieuwe leerling bij, Noah.
Eén van de leerlingen, Manu, heeft het gemunt op Noah. Manu vindt
het leuk om nieuwelingen te treiteren. Maar de rest van de groep
neemt het voor Noah op en bedenken een plan om Manu terug te
pakken.
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De rollen
Nicky – Begeleider Zomerkamp (Jongen of Meisje)
Nicky is begeleider op het zomerkamp en probeert alles goed te
begeleiden. Nicky is alleen maar bezig met alles goed regelen en ziet
niet dat er in de groep pesters zijn.
Spel:
Zang:
Inge – Leerling (Meisje)
Inge is een stoere meid en wordt daarom ook vaak als jongen
aangezien. Maar Inge zit daar totaal niet mee, want ze is blij met wie ze
is. Ze kan het dan ook niet hebben dat er gepest wordt omdat iemand
anders is.
Spel:
Zang:
Noah – Leerling (Jongen of Meisje)
Noah is nieuw bij het zomerkamp en is een beetje een nerd. Noah krijgt
het erg zwaar omdat er een pester is die Noah niet mag. Gelukkig zijn
er andere leerlingen die het opnemen voor Noah.
Spel:
Zang:
Jip – Leerling (Jongen of Meisje)
Jip is een ontzettend vrolijk persoon en heeft heel veel zin in een leuk
zomerkamp. Jip vindt het leuk om nieuwe vrienden te maken en wil
vooral één grote groep zijn met iedereen van het zomerkamp.
Spel:
Zang:
Manu – Pester (Jongen of Meisje)
De pester van de groep is Manu. Manu vindt het leuk om nieuwe
leerlingen van het zomerkamp te treiteren. Maar Manu blijkt zelf
eigenlijk ook helemaal niet zo stoer te zijn.
Spel:
Zang:
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Het script
☆ SCENE 1: De opening
*De musical begint met een lied. Na het lied gaan we direct door met
de eerste scène waarin de groep jongeren op net aangekomen zijn op
zomerkamp. Het publiek maakt hier kennis met alle rollen.
♪ LIED 1: Zomerkamp
Noah
Ik vond het even wennen
Zag het als een straf
Dacht mijn ouders moeten werken
Willen van me af
Volgens hen vond ik het leuk
Dus ik moest wel gaan
Met bibbers in mijn benen
Zag ik mij daar staan
Ik was eerst wat bedeesd
Maar toen werd het een feest
Iedereen
Je doet alleen maar leuke dingen
Je verveelt je niet
Je kan dansen, je kan zingen
Of je maakt een lied
Tafeltennis, voetbal of een heel leuk spel
Nee, ’t is toch echt geen ramp
Op het zomerkamp
Jip & Inge
Oehh als de zon schijnt
Oehh als de zon schijnt
Nicky
Nooit meer verre landen
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En geen souvenir
Nee, ik hoef geen witte stranden
Voor een hoop vertier
Manu
Ik kan nu bouwen, klimmen
Bakken broodjes in het vuur
Ik wil never nooit iets anders
Dit is avontuur
Nicky & Manu
Het is gewoon te gek
Aan lol geen gebrek
Iedereen
Je doet alleen maar leuke dingen
Je verveelt je niet
Je kan dansen, je kan zingen
Of je maakt een lied
Tafeltennis, voetbal of een heel leuk spel
Nee, ’t is toch echt geen ramp
Op het zomerkamp
Jip & Inge
Oehh als de zon schijnt
Oehh als de zon schijnt
Jip & Inge
Dit wordt helaas mijn laatste jaar
Want ik word te groot nu
Dus geniet ik nu nog meer dan ooit.
Iedereen
Je doet alleen maar leuke dingen
Je verveelt je niet
Je kan dansen, je kan zingen
Of je maakt een lied
Tafeltennis, voetbal of een heel leuk spel
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Nee, ’t is toch echt geen ramp
Op het zomerkamp
Oehh als de zon schijnt
Oehh als de zon schijnt
_____
Nicky
Hallo allemaal, welkom bij Zomerkamp! Wat ontzettend leuk dat jullie er
allemaal zijn. Ik zie wat bekende gezichten maar ook wat nieuwe
gezichten. Superleuk! We zullen elkaar snel leren kennen wat de
komende dagen zitten vol met leuke activiteiten. Maar voordat we
daarmee kunnen beginnen moeten jullie eerst even jullie slaapplek
opzoeken. Hier kan je spullen neerzetten en dan weer terugkomen voor
de eerste activiteit. Heel veel plezier en tot zo! *Nicky gaat dingen voor
zichzelf doen
Inge
Jip! Wat leuk dat jij er ook weer bent dit jaar. Ben jij niet al veel te oud
voor zomerkamp?
Jip
Hee Inge! Dit is mijn laatste jaar bij zomerkamp, daarna ben ik helaas te
oud. Dus ik wel er dit jaar echt een feestje van maken. Ik ga alles
meedoen en nieuwe vrienden maken
Inge
En ik hoop ook nog met oude vrienden leuke dingen doen?
Jip
Tuurlijk Inge, ik vergeet jou toch niet! Wij gaan heel veel leuke dingen
doen samen. Zullen we anders samen in een slaapzaal slapen?
Inge
Ja leuk! En met wie nog meer?
Jip
Wat dacht je van die daar? Volgens mij is dat een nieuweling, maar lijkt
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me wel aardig. Kom we gaan ons even voorstellen. *Jip
en Inge lopen richting Noah.
Hoi! Ik ben Jip
Inge
En ik ben Inge.
Noah
Oo, hallo. Ik ben Noah.
Inge
Jij bent nieuw hier toch?
Noah
Ja klopt. Is dat zo goed te zien?
Jip
Je stond er een beetje verloren bij, maar dat geeft niet hoor. Dat
hebben wij allemaal gehad toen we nieuw waren hier
Inge
Maar op zomerkamp maak je snel nieuwe vrienden want tada, hier zijn
wij: Jouw nieuwe vrienden!
Noah
Wat leuk! Zo snel heb ik nog nooit nieuwe vrienden gemaakt.
Manu
*Komt bij het groepje staan. Wat is dat hier allemaal.
Jip
Hoi Manu, wat leuk dat jij er ook weer bent dit jaar.
Inge
Dit is Noah. Noah, dit is Manu.
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Noah
*Tegen Manu. Hi Manu, ik ben…
Manu
*Tegen Noah. …Noah. Dat zeggen hun toch net. Ik mankeer niks aan
m’n oren hoor.
Jip
Uhm… Noah, vind je het leuk om bij ons op de slaapzaal te slapen?
Inge
Ja, dan kunnen we elkaar heel de nacht enge verhalen vertellen in het
donker. Ik heb nog wel een kleine zaklamp, die kan ik dan zo onder m’n
hoofd houden dat het er heel eng uit ziet.
Noah
Ja, dat leuk me heel erg leuk!
Inge
O, en ik weet ook nog wel een spannend verhaal. Dat ga ik vanavond
meteen aan jullie verstellen!
Jip
Leuk Noah, dan gaan we onze spullen neerleggen en dan zullen we je
meteen een rondleiding geven over het terrein van zomerkamp. Er is
hier zoveel te beleven.
Manu, wil jij misschien ook bij ons op de slaapzaal liggen?
Manu
Echt niet! En dan bij die nieuwe liggen zeker. Dit plast vast nog in bed.
Gadver, iew! Nee dankjewel, ik slaap lekker alleen!
Inge
Oke, dan niet. Moet je helemaal zelf weten. Kom, wij gaan ons spullen
weg leggen en dan leg ik mijn zaklamp alvast klaar!
*Iedereen gaat af behalve Manu
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Manu
*Doet Inge na. En dan leg ik mijn zaklamp alvast klaar…
Blegh! Leuk hoor zomerkamp… *Manu gaat ook af.
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