Rolverdeling Ren voor de Robot bij meer of minder spelers
Van 11 tot 16 spelers:
Hierbij ga je uit van het script voor 16 spelers.
Om een script te maken met minder dan 16 spelers, moeten er personages worden samengevoegd of
dubbelrollen gespeeld worden. Daarbij is het raadzaam om wat tekst te schrappen. Daarnaast moet er in de
neventekst goed gekeken worden hoe de configuratie van de personages verloopt. Ze zullen soms eerder op en/of
af moeten omdat ze meerdere rollen spelen of meer/minder tekst hebben. En soms veranderen de rekwisieten
enz.
Uitgaande van 16 rollen:
Naar 15 rollen= - Dokter Pil.
Hiervoor worden de rollen van Zuster Suus en Dokter Pil samengevoegd tot alleen Zuster Suus. Een deel van zijn
tekst kan zij prima zeggen, een deel kan geschrapt worden en om de dialoog te behouden kunnen Uitvinder,
Vleeshaak of Juf Juul zijn tekst zeggen.
Naar 14 rollen = - Patiënt Kees Kruk
Hierdoor wordt Oma Klep de enige patiënt en neemt zij (een deel van)de tekst van Kees Kruk voor haar rekening.
Eventueel kan een deel van de rol van Kees Kruk een dubbelrol zijn van Veger of Koopzegel.
Naar 13 rollen = - Mevrouw Koopzegel
Hierdoor is Veger nog de enige klant. Vanaf nu is het slim om zowel Oma Klep als Veger een extra dubbelrol te
geven. Dan heb je: 1 persoon die Verhuizer Sjouwer/Klant Veger/Patiënt Kees Kruk speelt en 1 persoon die
Verhuizer Tiller/Patient Oma Klep/Klant Mevrouw Koopzegel speelt.
Naar 12 rollen = - Ruth Gadget
Dan wordt de Robotshop alleen nog vertegenwoordigd door de Uitvinder. Hij heeft al veel tekst, dus er zal wat
geschrapt moeten worden. En zij hebben ook dialoog samen die dan een monoloog wordt of voor een deel door
andere personages in de scènes gezegd zou kunnen worden.
Naar 11 rollen = - Hans Worst
Hiermee wordt Hein Breingein de enige natuurliefhebber. Hij kan een deel van de tekst van Worst overnemen,
maar dan wordt het wel heel veel. Het is dan goed om van zijn eigen tekst en die van Worst een verkorte versie te
maken. Ze hebben veel dialoog samen, dus het is goed om te kijken waar hij met anderen in gesprek kan. Vooral
om te voorkomen dat het veel solotekst wordt en niet meer interessant voor het publiek.

Van 16 tot 20 spelers:
Hierbij ga je uit van het script voor 16 spelers.
Vanuit het script van 16 spelers is goed mogelijk om er 19 rollen van te maken door Robots toe te voegen. Vanaf
20 rollen zijn er verschillende keuzes mogelijk. Een 6e robot toevoegen is geen probleem. Maar misschien is het
dan interessanter om eerst een kind/klant/patiënt toe te voegen. En dan is het makkelijker om bij de grote
rolverdeling van 28 te beginnen en daar volgens het daarbij gemaakt schema rollen te gaan samenvoegen.
Uitgaande van 16 rollen:
Naar 17 rollen = + Robot 3
In de versie van 16 rollen zijn er twee robots met elk 3 rollen. Nu zijn er 3 robots. 1 =
VORO/WARO/VEVRO, 2 = WIRO en 3 = LERO/KLUSRO
Naar 18 rollen = + Robot 4
Nu wordt de WARO een losse rol. Robot 1 = VORO en VEVRO. Robot 2 = WIRO, Robot 3 = LERO en KLUSRO,
robot 4 = WARO
Naar 19 rollen = + Robot 5.
Nu wordt de KLUSRO een losse rol. Robot 1 =VORO en VEVRO, Robot 2 = WIRO, Robot 3 = LERO, Robot 4 =
WARO, Robot 5 = KLUSRO
Naar 20 rollen = + Robot 6

Nu wordt de VORO een losse rol. Robot 1 =VEVRO, Robot 2 = WIRO, Robot 3 = LERO, Robot 4 = WARO,
Robot 5 = KLUSRO, Robot 6 = VORO

Bij 19 tot 27 spelers:
Hierbij ga je uit van standaard script voor 28 spelers.
Het verkleinen van het aantal rollen kan op verschillende manieren. Hierbij een suggestie hoe het aan te pakken.
Naar 27 rollen = - Verkoper Pim Slim
Samenvoegen met Gadget. En om de dialoog te behouden, soms met Uitvinder.
Naar 26 rollen = - Klant Koopgek
Tekst en handelingen verdelen over Koopzegel, Veger en Snoeier.
Naar 25 rollen = - Kind Jim Slim
Tekst verdelen over de andere jongens bij de kinderen.
Naar 24 rollen = - Robot VEVRO
De VORO wordt ook de VEVRO. Deze moeten dan soms gewisseld worden. Dus qua kostuum,
toevoegingen op de basisrobot, niet te moeilijk maken.
Naar 27 rollen = - Kind Sil Pil
Tekst en handelingen verdelen over de andere meisjes bij de kinderen.
Naar 22 rollen = - Patient Gipsbeen
Tekst verdelen onder Kees Kruk en Oma Klep. Kees Kruk komt nu voor een deel in de rolstoel te zitten,
waar dat nodig is.
Naar 21 rollen = - Klant Snoeier
Tekst verdelen over Veger en Koopzegel.
Naar 20 rollen = - Kind Puk Kruk
Willemijn is nu nog de enige meisjesrol. Misschien een deel daarvan naar de jongens.
Naar 19 rollen = - Kind Wout Worst.
Isaak V. is nu nog de enige jongensrol. Teksten en handelingen van de kinderen goed verdelen met
Willemijn.
Bij meer dan 28 spelers:
Om het aantal rollen/spelers te vergroten zijn een aantal mogelijkheden. Ten eerste die waarbij geen tekst hoeft te
worden toegevoegd en vervolgens die waarbij extra tekst wenselijk kan zijn.
Allereerst is het leuk om meer robots te hebben. (+5 mogelijk zonder extra tekst ) Daarnaast zijn zowel de
schoolkinderen als de klanten en patiënten goed te vermeerderen met extra personen. (+2 x 3 = 6)
Andere goede optie is om de natuurliefhebbers (wat nu twee grote rollen zijn) te verdubbelen, zodat ze als viertal
spelen. (+2, waarbij ze de tekst verdelen)
Zo kan je dan zonder tekst te hoeven toevoegen makkelijk op 41 rollen komen.
Meer rollen zonder tekst toe te voegen:
Er kunnen prima duo robots zijn bij de WARO en KLUSRO. Zij voeren de taken dan samen uit. En ook de WIRO en
VEVRO kunnen zo verdubbeld worden. Bij de LERO is dat wat lastiger, maar het kan wel. De LERO kan een GYMRO
als lesgeefpartner hebben die de danslessen geeft terwijl de LERO toekijkt. De VORO is al een kleine rol dus die is
wat minder geschikt voor verdubbeling
Met deze verdubbelingen heb je meer robots die teksten onderling verdelen of samen zeggen. En kan je van 28
naar 33 rollen zonder tekst bij te hoeven schrijven. Alleen wat verdelen wie wat zegt en bepalen wanneer ze het
eventueel samen kunnen zeggen.
Meer schoolkinderen, klanten en patiënten:
Er kunnen een of meer kinderen, klanten en/of patiënten worden toegevoegd en de aanwezige teksten worden
dan opnieuw verdeeld. Van een kind kan bijvoorbeeld ook een tweeling worden gemaakt, die alles samen zegt.
Meer rollen met het toevoegen van tekst:

Als er bij de schoolkinderen, klanten of patiënten meer dan 2 per groep worden toegevoegd (dus boven de 41
rollen) is het mooier om deze extra rollen ook wat eigen tekst te geven.
Er kunnen dan ook nog extra robots worden toegevoegd: Hiervoor kunnen robots bedacht worden die taken en
klusjes doen voor de bewoners. Denk daarbij aan koffie breng robot voor de mensen op het bankje, een
schoonmaakrobot op het plein of in de slagerij, verkoop en promotie robots bij de winkel, tassen draagrobot of
huiswerkrobot voor de kinderen, enz.
Zo kunnen er nog zeker 8 rollen bij komen en zitten we op 49 rollen.

