Liedjes thuis oefenen?
De liedjes zijn te beluisteren op Spotify
en verkrijgbaar op Itunes

Samenvatting van het verhaal
In Middelstad heeft iedereen alles al. De nieuwste technische snufjes.
Natuurlijk heeft iedereen een laptop en een mobiele telefoon, ook de kinderen
van de plaatselijke school. De juf heeft zelfs een nakijkapparaat. De slager heeft
een worsten-maak-machine. En in het ziekenhuis worden de mensen door
machines gewassen en geopereerd.
Ze hebben alles. Nou ja, bijna alles. De hovenier zou nog wel een automatische
rozensnoeier willen. En de kinderen dromen van een mobiel met een batterij
die nooit opgaat, of een uit zichzelf scorende bal.
Maar de boswachter en zijn vriend Hans Worst moeten niets van al die
technische snufjes hebben. Niemand heeft nog oog voor de natuur, vinden ze.
Binnenkort is het Nationale Natuurdag en niemand heeft zich nog ingeschreven
voor de boswandeling.
Dan wordt er een nieuwe winkel geopend op het plein. Het is de winkel van de
uitvinder Stein Breingein. Iedereen is benieuwd naar wat die winkel zal gaan
verkopen. Met veel tromgeroffel opent de uitvinder met zijn verkopers de
nieuwe winkel. Met verbazing komen de bewoners kijken naar de nieuwe
winkel: een Robotshop! Je kunt robots bestellen in alle soorten en maten.
Leuk! denkt de slager. Hij wil wel een volautomatische winkelbediende, dan
hoeft hij niet meer zelf achter de balie te staan. Dan heeft hij voortaan altijd
vakantie! Niet leuk, denken de boswachter en zijn vriend. Robots, dat kan toch
alleen maar ellende brengen. En nota bene is de oude lindeboom op het plein
omgehakt, om een oplaadpaal voor de robots te kunnen neerzetten.
Langzamerhand worden steeds meer mensen enthousiast van de robots. De juf
kan lekker een boekje gaan lezen als de kinderen les krijgen van de Leraar
Robot. De zuster hoeft niet meer met patiënten te wandelen, want dat doet de
Wandel Robot. Zelfs de kinderen hebben een robot besteld: de VEVRO: de
Verkering-vraag Robot.
Na wat herprogrammeren doen de robots het prima. Alleen van verrassingen
houden de robots niet. Als de kinderen grapjes met hem uithalen, slaat de
robot op tilt en moet hij opnieuw opgestart worden.
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Ondertussen wordt de sfeer in Middelstad er niet beter op. De mensen hangen
maar een beetje rond. Ze hebben niets meer te doen. Ze delen hun lief en leed
alleen nog maar met de robots, maar die hebben geen idee wat gevoel is.
Ongemerkt worden de mensen een beetje eenzaam.
De boswachter en zijn vriend besluiten in te grijpen. Op een nacht knippen ze
wat draden door bij de robots in een poging ze onklaar te maken. De volgende
dag lijkt er niets aan de hand met de robots, tot dat ze wel heel eigenaardig
gedrag beginnen te vertonen. De robot van de slagerij begint met worsten te
gooien. De Wandel Robot rent als een razende met de patiënten over het plein.
De Verkering-vraag Robot begint iedereen te pas en te onpas verkering te
vragen en te zoenen.
Ten einde raad komen de bewoners aan bij de Robotshop. Maar de verkopers
kunnen niets doen. De robots zijn niet meer te besturen. Ze lijken de macht
over te willen nemen! Ze omsingelen de mensen op het plein en komen steeds
dichterbij… Wat nu?!
Dan herinneren de kinderen zich dat een robot niet tegen verrassingen kan.
Dan slaat hij op tilt. De dorpsbewoners creëren een kakofonie, door
verschillende liedjes door elkaar te zingen. Creativiteit, daar kunnen de robots
niets mee. Alle robots slaan op tilt en de batterijen kunnen snel verwijderd
worden.
Met grote opluchting vallen de bewoners
elkaar weer in de armen. Voorlopig geen
robots meer in Middelstad. Een robot is
handig, maar kan geen mensen vervangen.
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Personages
NATUURLIEFHEBBERS
Vrienden. Strijden voor de natuur en tegen techniek. Organiseren de jaarlijkse Doorhet-vuur-voor-de-natuur-dag. Echt duo met dezelfde kleren. Zingen samen het lied In
de natuur (met de rest als koor).
1- Hein Breingein (Breingein) (evt. Carlijn Breingein)
Boswachter en natuurbeschermer. Heeft al jaren ruzie met zijn broer en
uitvinder Stein Breingein. Is daardoor tegen elke vorm van techniek.
2- Hans Worst (Worst)
Ontslagen worstenmaker. Bij slager Vleeshaak vervangen door een machine.
Nu vegetarische natuurbeschermer die tegen techniek is.
VERKOPERS ROBOTSHOP
Runnen de Robotshop. Zingen samen gedeelte van het lied Wat moet ik doen. Dragen
dezelfde bedrijfskleding en een bril.
3- Uitvinder Stein Breingein (Uitvinder)
Een soort Einstein. Brengt al jaren de gekste gadgets en machines op de markt.
Komt na de gadgetshop nu met Breingeins Robotshop.
4- Ruth Gadget (Gadget)
Slimme verkoopster, beetje een nerd. Weet alles van snufjes. Kent de
catalogus uit haar hoofd en geeft graag advies aan klanten.
VERHUIZERS / KLANTEN (dubbelrollen) m/v
Zijn in het begin Verhuizers en worden daarna Klanten in de winkels. Winkelen bij de
Winkelbediende Robot en bestellen een Klus Robot, waar ze scènes en een act mee
hebben.
5- Sjouwer en (Zeger of Inger) Veger
Verhuizer en Straatveger die alles met de straatveeg machine doet.
6- Tiller – (Mevrouw of meneer) Koopzegel
Verhuizer en Klant die bij alles wat ze koopt om zegeltjes vraagt. Nette, vrolijke
vrouw.
MARKTSLAGER
7- Slager Sjaak Vleeshaak (Vleeshaak)
Dikke, gezellige, luie man. Houdt van zijn worsten en een onsje meer. Laat zijn
machines het werk doen. Is de eerste die een Robot koopt en zit daarna lezend
op een bankje met het boek: Slapend Rijk. Wordt door de Verkering-vraag
Robot gekoppeld aan Juf Juul.
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ROBOTS
Zijn in eerste scène gewone bewoners. Beginnen dan als basisrobot en worden
omgebouwd tot gespecialiseerde robots. Krijgen daarvoor een badge met een
speciaal teken op hun bovenarm. Bewegen hoekig en bliepen vaak. Ze zingen samen
het lied Robots slapen niet. Er zijn twee robots die elk drie rollen spelen. Waarbij ze
regelmatig van rol wisselen. Dit moet dus vrij snel kunnen gebeuren met kleine
veranderingen aan kostuum en wisseling van rekwisieten.
8- ROBOT 1:
VORO = VOorbeeld Robot = Basisrobot met vraagteken en lampje. 1e Robot
die van alles voordoet. Snel en grappig.
WARO = WAndel Robot = Besteld door het ziekenhuis. Loopt met
zieken/bejaarden die in rolstoel zitten of slecht lopen. Als hij op hol slaat, gaat
hij heel snel met patiënten rondrennen en draaien. Rood kruis op schouder of
pet/helm.
VEVRO = Verkering-vraag Robot = Liefdesmakelaar – Robot ten Brink. Met een
hart op een stok in de hand koppelt hij mensen aan elkaar. Als hij op hol slaat,
gaat hij aan iedereen verkering vragen en proberen zoentjes te geven.
Wordt in scene 3 van Basisrobot Voorbeeld Robot, t/m scène 6
Eind scène 6 is hij Wandel Robot
In scène 10 is hij Verkering-vraag Robot
In scène 12, 13, 14 en 15 Wandel Robot
In scène 16 afwisselend Verkering-vraag Robot en Wandel Robot
In scène 17 en 18 Basis Robot

9- ROBOT 2:
WIRO = WInkelbediende Robot = Basisrobot met slagersschort/sloof voor.
Staat achter de balie van Marktslager Vleeshaak. Helpt de klanten en deelt
plakjes worst uit. Als hij op hol slaat, gaat hij met worsten gooien.
LERO = LEraar Robot = Basisrobot met logo van school op bovenarm. Vervangt
Juf Juul. Houdt van dansen. Snapt niets van verliefd zijn, grapjes maken, plagen
enz. Slaat op tilt als hij verrast wordt. Doet streetdance act met de Kinderen.
Als hij op hol slaat, gaat hij heel snel en wild dansen en bewegen.
KLUSRO = KLUS Robot = Handyman – Klusser. Sterk. Basisrobot die allerlei
soorten gereedschap bij zich heeft, aan een band om zijn middel en in zijn
zakken. Zo kan hij door de klanten ingezet worden voor allerlei klusjes. Als hij
op hol slaat, zwaait hij rond met een bezem en probeert iedereen op te vegen.
In scène 4: van Basisrobot Winkelbediende Robot
In scène 6 wordt hij Leraar Robot en na het lied Klus Robot
In scène 8 wordt hij Klus Robot
In scène 9 weer Leraar Robot (snelle overgang!!!)
In scène 11 nog Leraar Robot
In scène 12 Winkelbediende Robot
In scène 13 Winkelbediende Robot
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In scène 14 Winkelbediende Robot, dan Leraar Robot, daarna Klus Robot
In scène 15 Leraar Robot
In scène 16 eerst Leraar Robot dan Winkelbediende Robot, dan weer Leraar Robot en
tot slot Klus Robot
In scène 17 en 18 Basis Robot

SCHOOL:
10- Juf Juul
Lieve Juf. Houdt van kinderen. Blij met haar nakijkmachine. Bestelt een Leraar
Robot en zit daarna lekker op het bankje te puzzelen. Wordt gekoppeld aan
Slager Vleeshaak door de Verkering-vraag Robot.
Kinderen:
Zijn echt een groep, doen veel samen. Doen zelfbedachte streetdance act met Leraar
Robot.
11- Willemijn Breingein (Willemijn)
Is slim. Verliefd op Isaak. Nichtje van Stein en Hein Breingein. Bestelt een
Verkering-vraag Robot.
12- Isaak Vleeshaak (Isaak V.)
Verliefd op Willemijn, maar durft haar niet te vragen. Moppentapper. Heeft
korte scène alleen met de Leraar Robot. Zoon van slager Vleeshaak.
ZIEKENHUIS:
13- Dokter Pil
Arts in het ziekenhuis die alles door machines laat doen. Zit samen met Zuster
Suus, Slager Vleeshaak en Juf Juul lange tijd op een bankje zijn krant te lezen.
14- Zuster Suus (Suus)
Verpleegster in ziekenhuis. Wordt vervangen door Wandel Robot. Is de enige
die daar moeite mee heeft. Verveelt zich en wil contract met anderen, maar
dat lukt niet. Zingt een solo in Als het maar met jou is, over eenzaamheid.
Patiënten:
Zijn vaak samen. Bewegen langzaam en kletsen graag. Winkelen bij de Winkel Robot
en doen scènes en act samen met Wandel Robot.
15- Kees Kruk
Patiënt die met kruk(ken) loopt, heeft gekneusde voet o.i.d. Sportief, actief.
Zit later in een rolstoel.
16- Oma Klep
Praatgrage bejaarde patiënte. Houdt van kletsen en roddelen. Oud en grijs.
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Scène 1: Middelstad op rolletjes
(Natuurliefhebbers:
School:
Winkel:
Bewoners:
Slager:
Ziekenhuis:
Verhuizers:

Hans Worst en Hein Breingein
Juf Juul, Willemijn Breingein en Isaak Vleeshaak
Uitvinder Stein Breingein en Ruth Gadget
Zonder naam -de toekomstige RobotsSjaak Vleeshaak
Dokter Pil, Zuster Suus
Patiënten: Kees Kruk en Oma Klep
Sjouwer en Tiller)

(We zijn op het plein van Middelstad. Midden achter op het plein de nieuw te openen winkel,
Links achter de ingang van de buurtschool, rechts achter de ingang van het ziekenhuis. Links
voor een klein tuintje en zitplekje, rechtsvoor de marktkraam van de slager met een bankje
ernaast)
VOORBEELD:
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(Hans Worst en Hein Breingein komen op)

Breingein: Goedemiddag/avond dames en heren, jongens en meisjes.
Worst:

Welkom op het plein van Middelstad.

Breingein/Worst:
Dé plek, voor een goed gesprek!
Breingein: Wij zijn: Hein Breingein.
Worst:

En Hans Worst.

Breingein: Voor we beginnen willen wij even uw aandacht vragen voor de
Nationale Natuurdag.
Worst:

We willen u van harte uitnodigen voor een boswandeling in ons
mooie natuurgebied: ‘De zompige zoden’.

Breingein: Onze boswandeling duurt 40 minuten. Neem waterdichte
wandelschoenen mee, want het kan nat en modderig zijn. In het
bos zullen we u vertellen over de diverse vegetatie, en wie weet
komen we wel oog in oog te staan met de dieren van het bos en
als we geluk hebben zien we ook nog… (tijdens deze zin wordt Hein
Breingein onderbroken door de uitvinder)
(Uitvinder Stein Breingein komt op en onderbreekt zijn broer. Die schrikt)
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Uitvinder:

Dag mensen. Let maar niet op mijn
broer en zijn vriend.

Breingein/Worst:
(boos) Wat moet jij nou weer hier!

Uitvinder:

Ik ben Stein Breingein, uitvinder.
Ik wil u, voor we gaan beginnen, even
wijzen op mijn nieuwste gratis app.:
“Fijn met uitvinder Breingein”.
(houdt mobieltje omhoog) Hierin ziet u
een voorproefje van mijn nieuwe
winkel, die hier binnenkort open gaat.

(Breingein en Worst reageren boos. Uit de coulissen klinkt:)

Iedereen:

(roepen door elkaar:)

Jaa!! Die wil ik, die wil ik!
♫ 1 – Muziek 1: Opkomstmuziek
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(Iedereen komt op, al bellend/gamend, en gaat op z’n plek staan. Ze hebben allemaal
gadgets bij zich. Iemand komt op met een radiografisch bestuurbaar autootje. Iedereen blijft
bellen en gamen tot de muziek afgelopen is)

Worst:

Hé, hallo, kunnen jullie ophouden met bellen, we zijn hier met een
musical bezig. Iedereen telefoons uit, graag.

(Iedereen kijkt verbaasd naar Worst en Breingein)

Tiller:

(roept verbaasd) Je bedoelt het publiek zeker, wij toch niet?

Breingein/Worst:
Iedereen! Dus jullie ook!
Uitvinder: Vergeet het maar. De inwoners van Middelstad kunnen niet
zonder. (iedereen pakt telefoon/gadget en speelt ermee)
(Optioneel kunnen op dit punt de personages worden voorgesteld. Zie handleiding voor tekst)

Worst:

(tegen publiek) Zoals u ziet zijn alle mensen hier verpest door de

gadgets van die geflipte uitvinder daar: (wijst) Stein Breingein.
Breingein: Zij hebben geen oog meer voor de natuur en voor elkaar.
Worst:

Hier op het plein stond bijvoorbeeld een prachtige lindeboom.
Die hebben ze omgehakt, omdat er ruimte nodig was voor een
nieuwe gadgetwinkel!!!

Breingein: Alles moet hier zomaar wijken voor de techniek.
Worst:

Want alles. Maar dan ook alles.

Breingein: Verloopt hier véél te …
Iedereen:

(roept) Automatisch! (juichen en komen allemaal in beweging)

♫ 2 - Lied 1: Alles automatisch
Als ik uit mijn bed kom, dan is het zo gedaan
Druk ik op die groene knop, zijn mijn kleren aangedaan
En als ik wil ontbijten, want dat is heel gezond
Klap ik twee keer in m’n handen, vliegt het eten in mijn mond
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Het leven wordt steeds beter
Er komen steeds meer spullen bij
Het leven wordt steeds beter
Voor jou en ook voor mij
(refrein):

Want hier gaat alles, alles, alles
Ja, hier gaat alles automatisch, who-ho-ho
Want hier gaat alles, alles, alles
Ja, hier gaat alles automatisch, who-ho-ho
Dus hou je handen in de lucht
Stap opzij en weer terug
Dit is wat je wou, hier gaat alles automatisch voor jou

Als ik op moet ruimen, druk ik op deze knop
Alles vliegt dan op z’n plek en zo krijg ik niet op m’n kop
Als ik mijn telefoon pak, dan springt die voor me aan
Kiest vanzelf mijn beste vriend, zeg hoe zou het met hem gaan
Het leven wordt steeds beter
Er komen steeds meer spullen bij
Het leven wordt steeds beter
Voor jou en ook voor mij
(refrein):

Want hier gaat alles, alles, alles…

Met jou voel ik me beter
Ja, bij jou voel ik me fijn
We hoeven bijna niets te zeggen
Omdat we zulke goede vrienden zijn
Dan gaat alles automatisch, alles automatisch, alles automatisch
(refrein):

Want hier gaat alles, alles, alles…

(Natuurliefhebbers gaan bij hun tuintje in hun natuurgids lezen, maar houden ondertussen
alles in de gaten wat er gebeurt. Dorpsbewoners af -omkleden tot basisrobot-. Juf Juul legt
iets uit aan de Kinderen voor de school. Uitvinder en Ruth Gadget poetsen de ramen van de
shop. Dokter Pil en Zuster Suus overleggen voor het ziekenhuis. Patiënten gaan daar af.
Slager legt dingen klaar achter zijn balie. De Verhuizers gaan naar rechts om spullen te
pakken en lopen daarna met allerlei losse robot onderdelen van rechts naar links over het
plein naar de nieuwe shop)
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Scène 2: De nieuwe winkel
(Iedereen, behalve Dorpsbewoners/Robots)

Sjouwer:

(komt oplopen met doos vol onderdelen en roept)
Aan de kant, aan de kant! (hij duwt dokter Pil en
zuster Suus opzij)

Uitvinder:

(zwaait en roept) Deze kant op!

Hier gaat het gebeuren!
Tiller:

(met doos in handen) Kijk uit, achter u.
(de dokter schrikt op)

Sjouwer:

Pas op, mevrouwtje.
(de zuster schiet met een gil aan de kant)

Dokter Pil: Kan het wat zachter?! Hier in mijn ziekenhuis
worden op dit moment patiënten geopereerd
door de operatiemachines.
Houd daar een beetje rekening mee, wil je!
Suus:

Dank u wel, Dokter Pil. Dadelijk trillen de mensen nog uit de
automatische mensen-was-machine. En dat geeft alleen maar
troep en ellende.

Tiller:

(roept) Hier komt weer een lading. (houdt onderdelen omhoog)

Gadget:

Goed bezig mensen. Dit wordt een superdag.

(De Kinderen rennen al spelend dwars door de Verhuizers heen)

Juf Juul:

Jongens, hier blijven. (Kinderen komen bij elkaar, links vooraan)

Willemijn: (enthousiast) Juf, moet je kijken wat een gave spullen.
Isaak V.:

Ziet er echt geheimzinnig uit.

Willemijn: Juf Juul, mogen we blijven kijken?
Juf Juul:

Hup kinderen. Ga even zitten, anders lopen we in de weg.
We wachten hier rustig op de opening van de nieuwe gadget
winkel. (Alle Kinderen gaan blij zitten met Juf Juul bij de school)

(Uitvinder plakt een poster op het raam van de winkel: Binnenkort Opening!)

Isaak V.:

Volgens mij wordt het een mega spektakel juf.

Willemijn: Ze gaan vast super spannende dingen verkopen!
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Juf Juul:

Ik ben ook benieuwd. Wisten jullie dat ik vroeger alles met de hand
nakeek? Die nakijkmachine die ik nu heb, is echt een uitkomst.

Gadget:

Nakijkmachine?! U moest eens weten wat wij straks voor u in de
aanbieding hebben, mevrouw.

Juf Juul:

Ik droom al jaren van een
zichzelf-legende-kattenbak.

Isaak V:

Dan wil ik een mobiel met een
batterij die nooit opgaat!

Willemijn: En ik een: ik-vind-alles-wat-ikkwijt-ben-apparaat
(Slager Sjaak Vleeshaak komt met zijn slaapzak naar voren gerend)

Vleeshaak: Dit wil ik niet missen. Ik heb mijn slagerij wat eerder dicht gedaan,
want ik wil de eerste zijn! (legt zijn slaapzak neer bij de winkel en gaat
met zijn mobiel spelen)

Breingein: (staat op) Ha, ha, onze slager gaat daar in zijn slaapzak voor de
winkel liggen wachten. Hij lijkt zo zelf wel een worstenbroodje.
Worst:

Hij weet niet eens wat ze gaan verkopen en toch wil hij het
hebben. (wijst op zijn voorhoofd) Die heeft echt te veel rookworst
gegeten.

Uitvinder:

(roept) Oké mannen, hier in het mídden moet hij komen.

(Verhuizers en Verkopers plaatsen de oplaadpaal op het plein. Er zit een grote doek overheen
zodat niemand ziet wat het precies is. Iedereen kijkt nieuwsgierig toe)

Uitvinder: Beetje naar links. Voorzichtig! Dit meesterwerk is van
levensbelang. Iets naar rechts, ja zo, zet maar neer.
Breingein/Worst:
(boos) Dus daarom moest de boom omgehakt!

Worst:

(wil weg) Kom, we gaan plantjes stekken in dat bos van jou.

Breingein: Eerst even kijken wat mijn broer hier allemaal van plan is.
Verhuizers: Zo, die staat. (Geven elkaar High Five en gaan af. Snel omkleden naar Klant)
(Verkopers gaan voor de shop staan. Patiënten komen gehaast uit het ziekenhuis)
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Uitvinder: Goed bezig! (wijst naar zichzelf) Wat is het leven toch fijn, met de
uitvindingen van Breingein.
Vleeshaak: (zwaait met slaapzak) Hallo, ik ben er! Kan ik al iets kopen?
Gadget:
Even geduld, even geduld.
Kees Kruk: Ik wil al jaren een automatisch drank-bezorg-autootje.
Hebben jullie dat?
Oma Klep: Een neuspeutermachine lijkt me wel wat.
(Mensen kijken verwachtingsvol richting de winkel)

Gadget:

Even geduld, even geduld!

(Veger komt al vegend op, Koopzegel met grote boodschappentas of trolley. Ze willen nu
meteen iets kopen)

Veger:

(gehaast) Is hij al open?

Ik ben op zoek naar een
bandenplakmachine.
Koopzegel: (nieuwsgierig) Hebben jullie ook een
uit zichzelf scorende bal?
Veger:

(erachteraan)

En automatisch ganzenbord?
Koopzegel: (meteen erachteraan) Krijg je er dan
ook zegeltjes bij?
Gadget:

(lacht tevreden) Wat u maar wilt,

mevrouw Koopzegel.
(Iedereen staat ongeduldig voor de shop.
Ze kunnen echt niet meer wachten tot hij open gaat.
Lopen ongeduldig heen en weer en door elkaar)

Uitvinder:

(roept lachend) Nog even geduld en dan gaan we open.
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♫ 3 – Lied 2: Wat moet ik doen
Alle kopers:

Wat moet ik doen, wat moet ik doen ( x)

Dokter Pil/Suus/Vleeshaak/Juf Juul:
Wat zouden ze hebben in de shop
Spookt al dagen door m’n kop
Lig steeds wakker in m’n bed
Geloof me toch, dit is geen pret
Klanten/Patiënten: Maar vertel me, beste man
Wat voor spullen heeft u dan
En wat is er leuk voor mij
Laat me erin, laat me erbij
Uitvinder, Gadget:
(refrein:) Nog even geduld, de winkel gaat zo open
Nog even geduld, dan kunt u hier iets kopen
Het is nog even wachten, dan komen al uw dromen uit
Het is nog even wachten, dus zeg ik tot besluit
Nog even geduld (allen: A.U.B.) nog even geduld. (allen: A.U.B.)
Kinderen:

M’n moeder die zei, hou toch op
Stop met denken aan die shop
En je wordt zo nog eens ziek
Van al dat denken aan techniek
Beste ma, dat is niet waar
Met techniek ben je nooit klaar
Hou maar op met dat gezeur
Laat me erin, open die deur

Uitvinder, Gadget:
(refrein): Nog even geduld, …
Alle kopers:

Wat moet ik doen om de tijd wat te versnellen
Wat moet ik doen? Kunt u mij dat soms vertellen
Wilt u bloemen of cadeautjes of een hele dikke zoen
Ik kan niet wachten, wilt u nou open doen

Allen:

(refrein): Nog even geduld, …
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Scène 3: Opening Robotshop
(Iedereen. Met solotekst: Uitvinder, Gadget, Vleeshaak, Dokter Pil en Zuster Suus, VORO,
Juf Juul en Worst)
(Iedereen terug naar positie: Uitvinder bij de paal, Ruth Gadget bij de Robotshop. Klanten
links en rechts daarvan, Kinderen bij de school, Vleeshaak bij zijn kraam, Dokter Pil en Zuster
Suus bij het ziekenhuis. Breingein en Worst bij de Robotshop)

Uitvinder:

Oké mensen. Het gaat beginnen!

Vleeshaak: Ik was eerst, ik mag eerst, ik…
(Het licht dimt en iedereen kijkt vol verwachting naar het midden. Wat zou er onder het doek
zitten?)

Gadget:
Dames en Heren, mogen wij u presenteren…
Uitvinder/Gadget:
3, 2, 1 ….
(muziek begint)

♫ 4 – Muziek 2: Onthulling oplaadpaal
(Er volgt een spectaculaire opening. Tijdens het
tromgeroffel trekt Uitvinder het doek van de paal.
We zien een futuristische paal met allemaal
draden en knopjes. Uitvinder drukt op een knop en
de lichtjes op de paal gaan aan. Dan trekt Gadget
het doek van het naambord: BREINGEINS
ROBOTSHOP en doet ook daar de lampjes aan)

Uitvinder:

(roept) Het homestation
van onze super duper…

Gadget:
(roept) BREINGEINS
ROBOTSHOP!
(De mensen kijken verbaasd rond. Breingein en
Worst zijn in shock, kijken boos naar Uitvinder)

Iedereen:

(roept verbaasd) ROBOTS???
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Gadget:

Maak plaats! Maak plaats! Daar komen ze!

♫ 5 – Muziek 3: Opkomst Robots
(Iedereen doet een stap naar achteren en kijkt gespannen toe wat er gaat gebeuren. Er
komen twee basisrobots op, ze zien er allemaal hetzelfde uit. Ze bewegen hoekig en lopen
strak en stijf in een rijtje. Ze marcheren van rechts naar links het plein over. Ze lopen in een rij
voorlangs, maken een bocht en komen aan weerszijden van de oplaadpaal uit en blijven daar
staan. Lampjes op de paal knipperen)

Kinderen:

(gillen) Super! Echte Robots!

Robots:

Bliep!

Vleeshaak: (teleurgesteld) Heb ik hiervoor op de stoep gelegen?
Ze zijn allemaal hetzelfde.
Gadget:

(stelt gerust) Dat klopt, maar wij maken hem voor u op maat.

Robots:

(draaien hoofd naar links en rechts) Bliep. Bliep.

Dokter Pil: Op maat? (nieuwsgierig) Wat kunnen ze dan?
Gadget:

U kunt uit onze digitale catalogus alles bestellen.

(Uitvinder zet een digitale informatiezuil met beeldscherm neer (of een losse tablet op een
standaard) en tikt er op om te laten zien hoe het werkt)

Uitvinder:

Onze Voorbeeld Robot: VORO zal alles demonstreren.

Robots:

(maken enthousiast strakke arm bewegingen) Bliep, bliep, bliep.

Suus:

(sceptisch) Dit geloof ik niet, hoor. Een robot die praat en loopt.

Kan hij zeker ook mensen wassen?
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Gadget:

Geen probleem, zuster Suus. VORO, kom eens hier.

(VORO komt al bliepend naar voren gelopen en wast het gezicht van zuster Suus met een
washandje. Suus giechelt geschrokken)

Gadget:

VORO, zeg eerst eens netjes goedemiddag.

VORO:

(stopt met wassen) Net-jes,

Goe-de-mid-dag. Bliep.
(Kinderen moeten lachen en wijzen naar
hem. Suus stapt opgelucht opzij)

Juf Juul:

(sceptisch) Tuurlijk.

Hij kan vast ook breien
en afwassen.
(Gadget kijkt op de infozuil )

Gadget:

Ja hoor, we hebben een afwasarm. En ook wandelbenen, een
rekenwonder, talenknobbel, sportapplicaties, muziek en dansapps. Wat u maar wilt.

Robots:

(Draaien een rondje en doen armen omhoog) Bliep (5x).

Kinderen:

WAUW!

Uitvinder:

Wie wil er één bestellen? 10 % korting op de eerste!

Vleeshaak: Ik, ik, ik was eerst. (twijfelend) Maar heeft u er dan één die mijn
winkel kan runnen? Dan hoef ik zelf niks meer te doen.
Worst:

Je doet toch al niks meer met je worst-maak-machine.
Daarom heb je mij ontslagen.

Vleeshaak: Ik ga na jou ook mezelf ontslaan. Heerlijk, altijd vakantie.
Gadget:

Dat kan. U vraagt, wij maken. Toch VORO?

VORO:

Dat-kan. U-vraagt. Wij-ma-ken. Bliep.

Vleeshaak: Dan wil ik een volautomatische winkelbediende voor mijn slagerij.
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Uitvinder: U wilt een WIRO. Een Winkelbediende Robot. Komt voor elkaar.
Morgen is hij klaar. Verder nog mensen met wensen?
Suus:

(onzeker) Nee. Eerst zien.

Klanten:

Dan geloven.

(De rest van de mensen kijkt elkaar aan, ze zijn nog niet overtuigd. Ze overleggen
druk met elkaar, schudden nee en gaan al pratend af. Breingein en Worst gaan
plantjes verzorgen bij hun tuintje)

Gadget:

(tegen Vleeshaak) Uw WIRO komt naar u toe als hij klaar is.

Vleeshaak: Yes, nog even en ik hoef nooit meer te werken.
(gaat vrolijk huppelend achter de balie van zijn winkel staan)

Uitvinder:

Kom op Gadget! Robots! Aan de slag!

♫ 6 – Muziek 4: Robot op maat
(Uitvinder en Ruth Gadget gaan de winkel in, Robots volgen al bliepend in een strak rijtje.
Achter het raam en/of in de deuropening van de winkel (of voor de winkel) zien we een scène
waarin de Robots en Verkopers met allerlei robot onderdelen druk bewegen. Er wordt druk
op hun schermpjes getoetst en er worden onderdelen toegevoegd. Elke robot krijgt zijn eigen
badge op zijn bovenarm en zo nodig spullen: winkelschort voor de WIRO, hartjes voor de
VEVRO, bezem/band met gereedschap voor de KLUSRO. We zien ze de WIRO daarna braaf
klaar staan in de winkel)
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Scène 4: De Winkelbediende Robot
(Met tekst: WIRO, Vleeshaak, Koopzegel, Veger en Juf Juul.
Zonder tekst: Breingein, Worst, Uitvinder, VORO)
(Uit de Robotshop komt de WIRO al bliepend naar de Slager toe. Uitvinder komt met VORO
voor de shop staan bij de infozuil en gaat de VORO bijstellen. Breingein en Worst kijken toe
vanuit hun tuintje)

WIRO:

Bliep. Goe-de-mor-gen.
Me-neer Vlees-haak. Bliep.

Vleeshaak: (schrikt op en is blij verrast) Goedemorgen!
WIRO:

Ik-ben-WI-RO.
Uw Win-kel-be-dien-de-Ro-bot. Bliep.
(hij wil Vleeshaak een hand geven
die verbaasd zijn hand uitsteekt)

Vleeshaak: (tijdens het schudden) Eh, hallo, WIRO.
Fijn dat je er bent.
WIRO:

Hal-lo. Fijn-dat-je-er-bent. Bliep.

Vleeshaak: (laat de balie zien) Dit is mijn slagerij.
Veel werkplezier.
WIRO:

Ple-zier. Bliep. Werk-werk. O-ké-o-ké. Bliep.

Vleeshaak: (pakt boek: “Slapend Rijk” en loopt blij naar het bankje) Als er iets is, ik zit
daar op de bank met mijn boek.
WIRO:

Boek. Bliep. Bank. Hier-zit. Bliep. (gaat achter balie staan)

(De klanten Koopzegel en Veger komen naar de Marktslager)

Koopzegel: (ziet Vleeshaak op bankje) Hallo slager, kan ik wat bestellen?
Vleeshaak: Dat kan mevrouw Koopzegel, maar ík heb vakantie.
U wordt bij de balie geholpen door mijn WIRO.
Koopzegel: Uw wat?
Vleeshaak: Mijn Winkelbediende Robot. Ga maar kijken.
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(Vleeshaak gaat tevreden verder met boek lezen. Koopzegel gaat naar de balie)

WIRO:

Hal-lo. Bliep. Wat-kan-ik-voor-u-doen? Bliep?

Koopzegel: (kijkt verbaasd om zich heen) Ik wil graag drie ons biefstuk, een
metworst en een grillworst. Met zegeltjes.
WIRO:

Mag-het-een-ons-je-meer-zijn? Bliep.

Koopzegel: Ja hoor, als ik maar zegeltjes krijg.
WIRO:

Drie-ons-bief-stuk, bliep, met-worst, grill-worst. Bliep.
Met-ons-je-meer EN ze-gels. Bliep. An-ders-nog-iets? Bliep.
(geeft tas aan Koopzegel die het verrast van hem aan pakt)

Koopzegel: Dat is snel! Wat leuk zeg. Nee hoor dat was het, tot ziens. (Ze gaat
blij naar de Robotshop om op de infozuil te kijken. Uitvinder stuurt VORO de
winkel in en staat zelf klaar om mevrouw Koopzegel te woord te staan)

WIRO:

Ziens-tot. Bliep. (zwaait)

Koopzegel: (roept enthousiast) De Winkelbediende Robot doet het echt. Kom
snel kijken.
(Juf Juul komt op en gaat naast Vleeshaak op het bankje zitten)

Juf Juul:

Hallo Vleeshaak, ik lust wel een broodje paté.
Bevalt die WIRO een beetje?

(Vleeshaak knikt enthousiast en houdt zijn leesboek omhoog)

WIRO:

(komt naar de bank en geeft het broodje aan Juf Juul) Bliep.

Juf Juul:

Kijk dat is nog eens service. (kijkt Vleeshaak aan) Ik ben overtuigd.
Ik ga ook een robot op maat bestellen.
(staat op en gaat naar de Robotshop, waar Uitvinder haar welkom heet)

Veger:

Leuk. Ik ga hem even testen: Mag ik 275 gram salami, 135 gram
kipfilet, vier ons gehakt en twee kilo spare ribs?

Koopzegel: (grapt vanuit de rij) En het mag best lekker dik gesneden zijn, hoor.
Veger:

(lacht) Ha. Dat snapt ‘ie vast niet.
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WIRO:

(Draait rondjes en geeft tas met vlees aan Veger) Bliep.

Veger:

Zo, die is lekker snel (kijkt in tas) En het klopt precies.

Koopzegel: (wijst naar Slager Vleeshaak) En die Beenham kan lekker op zijn bankje
blijven zitten, ik vind het wel wat.
Veger:

Ik ga ook maar eens mijn eigen Robot op maat uitzoeken.

(Veger gaat tevreden richting de Robotshop. Ook hij gaat in de rij staan om bij de infozuil te
kijken wat ze allemaal kunnen bestellen)
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Scène 5: Door het vuur voor de natuur
(Met tekst: Breingein en Worst
Zonder tekst: Koopzegel, Veger, Juf Juul, Vleeshaak, Uitvinder, WIRO
Vanaf het lied: iedereen, behalve Robots)
(Koopzegel laat zich voorlichten door Uitvinder, Veger en Juf Juul staan in de rij achter
Koopzegel en luisteren belangstellend mee. Vleeshaak zit te lezen op zijn bankje, de WIRO is
in de weer achter de balie. Dit speelt zich allemaal in stilte af. Breingein en Worst komen
naar voren en kijken naar de anderen)

Worst:

Die gaan zich enorm vergissen, dat kan niet missen.
Straks hebben alle mensen in Middelstad een eigen robot.
Dat moet wel een puinhoop worden.

Breingein: Ja, dat kan niet goed gaan. De mensen moeten de natuur in.
Tijdens een wandeling op onze Natuurdag.
Hoeveel inschrijvingen hebben we al, Hans?
Worst:

Even kijken. (pakt map met lijst en leest voor) Inschrijvingen 2013.
1. Hans Worst. 2. Hein Breingein.
(Breingein wacht vol verwachting op een vervolg, dat niet komt)

Breingein: Dat zijn alleen wijzelf, stomme bladblazer!
(ontmoedigd) Zijn wij echt de énigen?
Worst:

(krijgt visioen) We moeten reclame maken. Een lied.

We moeten een campagne lied hebben. Dan gaan we zingen op
het plein.
Breingein: Ja, met een pakkende tekst, iets met natuur en bos.
Worst:

Eh, even denken. (schrijft op de achterkant van de lijst:) ‘Sinds mijn
jeugd ben ik verknocht aan heide en aan bos.’

Breingein: Ja! (enthousiast) ‘Ik kan zo genieten zo te zitten in het mos.’
Worst:

We gaan erop uit. (denkt) ‘Met wandelstok en met kompas.’

Breingein: (doet dansje) ‘De paden op, de lanen in.’
Breingein/Worst:
(dansen samen blij) ‘Vooruit met flinke pas!’
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(Het lied beeldt uit wat de Natuurliefhebbers graag zouden willen: dat iedereen aan hun
lippen hangt en enthousiast meezingt. Als de muziek inzet, kijken de spelers op het podium
verwonderd op en komen alle andere spelers, behalve de Robots, verwonderd oplopen)

♫ 7 – Lied 3: In de natuur
Allen:

La, la, la...

B/W:

Sinds mijn jeugd ben ik verknocht aan heide en aan bos
Ik kan zo genieten zo te zitten in het mos
We gaan erop uit met wandelstok en met kompas
De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas

Allen:

Én.. links, rechts, links,
Én houd er de moed maar in!
(refrein): Want is het fijn, fijn in de natuur
Waar de vogeltjes fluiten, oh ik wil zo graag naar buiten
´k Ben zo blij, blij in de natuur
Vol vuur ben ik, vol vuur van de natuur
La, la, la...

B/W:

Moet je toch eens kijken naar het groen hier om je heen
Hier zie je een vossenhol verstopt achter een steen
Verderop een mierennest, daar weet ik alles van
Daarom vooruit en in de maat, zo netjes als ‘t maar kan

Allen:

Én.. links, rechts, links,
Én houd er de moed maar in!
(refrein): Want is het fijn, …
La, la, la...

(Tijdens de laatste “la, la, la” loopt iedereen weer naar zijn plek – bij
school/ziekenhuis/slagerij/bankje- of gaat af. WIRO gaat af, omkleden naar LERO)
(Zodra het lied afgelopen is, is iedereen weer bezig met zijn eigen dingen en is het alsof ze het
lied nooit hebben meegezongen. Worst en Breingein blijven, alsof het een droom was,
vooraan met z’n tweeën achter)
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Breingein: (blij en trots) Goed gedaan, sprinkhaan. Dit wordt leuk.
Worst:

Binnenkort zingt iedereen ons lied, let maar op.

Breingein: Laten we in mijn boshuisje tekstborden gaan maken.
Worst:

Oké boomkikker. We gaan.

(Ze gaan af – naar het bos)

Ren voor de Robot

24

Tekstboek

Scène 6: Nog meer Robots
(Iedereen behalve Breingein en Worst
Met tekst: Uitvinder en Gadget, Koopzegel, Juf Juul, Veger, Dokter Pil en Zuster Suus,
VORO, Kinderen)
(Vleeshaak zit op het bankje. De rij bij de infozuil komt in beweging: Koopzegel, Juf Juul en
Veger staan achter elkaar. Uitvinder achter de infozuil)

Uitvinder: (roept naar de winkel) Ruth Gadget! Nieuwe klanten!
(Gadget en VORO komen achter elkaar aan op. Robots bliepen. VORO heeft allerlei
attributen bij zich, die aan hem hangen)

Uitvinder:

(stapt naar Koopzegel) Mevrouw, u was eerst.

Koopzegel: Oh ben ik eerst? Maar ik kan niet kiezen.
Misschien een … (denkt na, VORO springt naar voren om uit te voeren wat
ze zegt en pakt daar steeds al bliepend de attributen bij)

Schoonmaak Robot (VORO veegt met plumeau)
Een Schoenpoets Robot (VORO poetst met doekje)
Een Kleding-uit-zoek-en-klaar-leg Robot (VORO geeft nieuwe jurk)
Of een Zoek-en-vindt Robot en een…. (krijgt sleutels van VORO en kijkt
verbaasd) Hé, die was ik kwijt, dankjewel.
(wijst naar Juf Juul) Gaat u maar eerst. (gaat bij Veger staan)
Juf Juul:

Nou ik weet het wel, hoor. Ik droom al jaren van een Ik-hebvandaag-geen-zin-in-lastige-kinderen-inval-juf.
Dus ik wil een Leraar Robot.

Gadget:

Prima. We zullen een mooie LERO voor u maken.

Uitvinder: Nog meer mensen met wensen?
(Veger en Koopzegel roepen vlak na elkaar:)

Veger:

Een De-straat-is-altijd-schoon Robot.

Koopzegel: Een Mijn-tuin-is-altijd-op-orde Robot.
Veger:

Een Er-gaat-nooit-meer-iets-kapot Robot.
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Gadget:

Ik hoor het al. Een KLUSRO voor jullie. Die kan alles maken wat er
maar gerepareerd moet worden. Gaan we regelen.

(Veger en Koopzegel gaan tevreden af. Dokter Pil en de patiënten komen uit het ziekenhuis
naar de shop toe)

Uitvinder: Ah, kijk eens wie we daar hebben: Dokter Pil. Welkom in
Breingeins Robot Shop. Heeft u onze nieuwste gipsrobot al gezien?
Dokter Pil: Nee, maar ik dacht zelf eigenlijk aan een eten-geef Robot.
VORO:

Pa-gi-na, Ze-ven-tig. Bliep.

Suus:

Maar dokter. Willen de mensen wel eten krijgen van een robot?
Dat is zo onpersoonlijk.

Dokter Pil: Oh, lieve Suus, times are changing, ik bedoel, alles wordt beter.
Voor jou en ook voor mij!
Suus:

Eh, oké.

Dokter Pil: Ik ga in ieder geval een Wandel Robot voor je bestellen.
Suus:

Oh. Nou. Ik zal die leuke gesprekken tijdens het wandelen wel gaan
missen hoor. Maar ja, het is de vooruitgang.

Gadget:

We gaan alle robots voor u gereed maken. Ze zullen vanzelf in het
ziekenhuis verschijnen. Bedankt voor de bestelling. Tot ziens.
(gaat met VORO af bij de shop. VORO omkleden naar WARO)

(Dokter Pil en Suus gaan op het bankje zitten. Kinderen komen nieuwsgierig de school uit
gerend)

Isaak V.:

Heeft Juf Juul nou een Leraar Robot besteld?

Willemijn: (lacht) Ik hoop dat het een Altijd-vrolijke-nooit-huiswerk-en-strafgevende-we-doen-alleen-maar-spelletjes Robot is.
Isaak V.:

Ja. Ik wou dat ik geld had voor een Kamer-opruim Robot.

Willemijn: Dan wil ik een 24-uur-per-dag-oppas Robot, voor mijn kleine
broertje.
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(Willemijn gaat naar de infozuil toe)

Isaak V.:

Wat gaat je doen?

Willemijn: Stt… dat is geheim.
(Gadget komt op met LERO die al bliepend bij Juf Juul gaat staan)

Juf Juul:

Kijk kinderen, dit is LERO, jullie nieuwe Robot leraar.

Kinderen:

YES!

Gadget:

De rest van de robots worden zo snel mogelijk bezorgd.

Uitvinder: Zo, we hebben vandaag flink wat robots verkocht.
Als we zo doorgaan, hoeft niemand in Middelstad nog te werken.
Iedereen:

Dan is het altijd VAKANTIE!

(Iedereen kijkt blij naar elkaar.
In het intro van de muziek komt iedereen,
behalve Robots, op met diverse
vakantiespullen: zonnebrillen, koffer/tas,
opblaasband, duikbril, strandemmer,
verrekijker, badmintonrackets,
cocktailglazen enz., zodat in korte tijd een
vakantiesfeer ontstaat.
LERO gaat af, omkleden naar KLUSRO)
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♫ 8 – Lied 4: Altijd vakantie
Ik zit op het strand, een glaasje in m’n hand
Ik kijk uit over zee, de zon kijkt met me mee
Golven komen, gaan, ik zie alles aan
De radio speelt iets, en ik hoef… helemaal niets
Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie
Voor altijd zelf kiezen wat ik ga doen
Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie
Altijd vakantie en dat nooit meer iets moet
Ik zoek het avontuur, ik speel graag met vuur
Ik duik in de zee, vissen zwemmen mee
Ik spring parachute, leef elke minuut
Ja, ik doe steeds weer iets en ik hoef… helemaal niets
Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie
Voor altijd zelf kiezen wat ik ga doen
Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie
Altijd vakantie en dat nooit meer iets moet
groep 1:

Nooit meer school
Nooit meer werk
Ik denk niet dat ik het mis
Of is vakantie juist zo leuk..

groep 2:

Nooit meer school
Nooit meer werk
Ik denk niet dat ik het mis

Allen: ..omdat het niet voor altijd is?
Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie
Voor altijd zelf kiezen wat ik ga doen
Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie
Altijd vakantie en dat nooit meer iets moet
(WARO en KLUSRO komen uit de shop en gaan naar hun nieuwe bazen - Dokter Pil/Suus en
Veger/Koopzegel-. Ze worden enthousiast ontvangen. Gadget stapt naar voren)

Gadget:

(wijst naar WARO en KLUSRO) Alstublieft. Hier zijn weer een paar

prachtexemplaren van onze Robotshop.
(Verkopers gaan de shop in met de infozuil die niet meer nodig is. Vleeshaak, Juf Juul, Dokter
Pil, Zuster Suus gaan tevreden op het bankje zitten.
Kinderen de school in. Veger en Koopzegel gaan blij af met hun KLUSRO. Patiënten lopen met
WARO over het plein. De mensen die af gaan, nemen alle vakantiespullen mee)
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Scène 7: Wandel Robot in actie
(Dokter Pil, Zuster Suus, WARO, Oma Klep, Kees Kruk
Aanwezig zonder tekst: Vleeshaak, Juf Juul)
(Op het bankje leest Vleeshaak zijn boek en zit Juf Juul te puzzelen. Zuster Suus zit te zonnen
en Dokter Pil leest de krant en kijken toe hoe de Robot wandelt met de patiënten. De WARO
loopt tussen Oma Klep en Kees Kruk in. Ze maken een ommetje op het plein)

Suus:

Kijk dokter, daar gaat onze wandelrobot.

Dokter Pil: Ja, geweldig. Alles loopt hier op rolletjes.
Suus:

Dag Oma Klep. Lekker aan het wandelen met uw robot?

Oma Klep: Jazeker, zuster Suus. Deze Robot wandelt precies op het goede
tempo voor zo’n oude vrouw als ik.
WARO:

Mooi-weer-van-daag. Bliep.

Oma Klep: Zeg meneer de Wandel Robot, heeft u al gehoord dat Jaap Schaap
zijn 26e achterkleinkind is geboren?
WARO:

Mooi-Weer-van-daag. Bliep.

Oma Klep: Ja dat klopt, maar heeft u al gehoord dat Kees Kruk hier de neef
van de achternicht van Jan Smit heeft ontmoet?
WARO:

Mooi-weer-van-daag. Bliep.

Oma Klep: Ben je doof of zo?
WARO:

WA-RO-Niet-Doof. Bliep.

Kees Kruk: Vertel dan eens een leuke roddel.
WARO:

Bliep. Mooi-weer-van-daag. Bliep.

Kees Kruk: Tja, Oma Klep, hij is duidelijk een KA-NI-RO-RO. Een Kan-nietroddelen Robot.
Oma Klep: Ik ga gewoon vragen of ze daar niet wat aan kunnen doen. (tegen
Dokter Pil) Hé dokter, die robot weet niet eens wie Jan Smit is.
Suus:

Ja, dokter Pil. Kunnen ze dat niet aanpassen? Dit is zielig!
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Dokter Pil: Het spijt me, Oma Klep. Daar hebben ze vast niet aan gedacht.
Ik ga wel even terug met de robot. Er is vast wat aan te doen.
Suus, wandel jij even verder met Oma Klep?
Suus:

Natuurlijk. Komt u maar, Mevrouw Klep.

(Dokter met WARO naar de shop om te klagen. Juf Juul gaat af bij de school. Rest gaat af bij
het ziekenhuis. Vleeshaak legt tijdens het weggaan van de patiënten onopvallend een
nepdrol midden voor op het podium en gaat weer op het bankje zitten)
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Scène 8: Klus Robot in actie
(Met tekst: KLUSRO, Veger en Koopzegel
Zonder tekst: Vleeshaak)
(Veger komt op met de bliepende KLUSRO. KLUSRO is een alleskunner. Hij heeft een
boodschappentrolley, een bezem en allerlei gereedschap bij zich. Vleeshaak leest nog steeds
in zijn boek)

KLUSRO:

(veegt straat) Bliep. Veeg. Bliep. Schoon. Bliep.

Veger:

(zingt voor zich uit, met zijn handen zijn de zakken) Ik heb altijd vakantie,

altijd vakantie…
(gaat ergens zitten en leest de Donald Duck en kijkt even op) Is het niet

fantastisch hoe onze Klus Robot alles opveegt. Ik loop nog een
dagje met hem mee en daarna kan hij vast het plein zelf
schoonhouden.
Heerlijk. Het leven wordt steeds beter!
(tegen publiek) Moet je kijken, Donald Duck is in dit verhaal
straatveger! Gaat vast weer helemaal mis.
(KLUSRO veegt de drol op en smeert hem uit over de straat)

KLUSRO:

Ik-KLUS-RO. Ik-zo! (wijst naar zichzelf en doet duimen omhoog) Bliep!
Bliep! (zwaait met bezem)

Veger:

Wat stinkt het hier. (tegen iemand in het publiek) Heb jij poep onder je
schoen?
(ziet wat KLUSRO doet) Oh nee, KLUSRO heeft een drol proberen op te
vegen en nu zit de hele stoep onder de poep. Bah!!

(Koopzegel komt op)

Veger:

Pas op waar je loopt !!!!!!!

Koopzegel: Gadver! Wat een stank. Heeft die Handyman dat gedaan?
Veger:

Ja, we moeten terug naar de winkel met die robot.
Hij moet wel weten wat hij wel en niet kan opvegen.

Koopzegel: Hij is anders wel megasterk, die KLUSRO.
KLUSRO:

(houd boodschappentrolley in de lucht) Ik-KLUS-RO. Ik-zo!

(Ze sturen boos de bliepende KLUSRO naar de winkel. Snel omkleden naar LERO)
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Koopzegel: (tegen publiek) Fijn dat hij mijn boodschappen draagt, maar ik krijg
thuis geen kraan meer open. En hij denkt dat hij alles waar maar
een gat in zit, moet maken. Hij zat gister zelfs het gat van een
donut op te vullen. (jammert) En het allerergste is dat hij net alle
zegeltjes in het verkeerde boekje heeft geplakt. Nu zijn ze niets
meer waard. (huilt)
Veger:

Ja, we hebben niks aan een Klus Kampioen met twee
linkerhanden! Hij wordt gerepareerd in de Robotshop. Kom wij
gaan.

(Koopzegel en Veger gaan tevreden af)
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Scène 9: Leraar Robot in actie
(Met tekst: LERO, Kinderen
Zonder tekst: Juf Juul, Vleeshaak)
(Juf Juul komt op en gaat op het bankje naast Vleeshaak zitten. LERO komt met Kinderen op.
Ze lopen in een rijtje in marstempo over het plein. Juf Juul kijkt tevreden toe)

LERO:

1-2-3-Bliep. 1-2-3-Bliep (stopt en wijst) Mooi-weer. Les-buiten.
Zitten-gaan. Bliep. (gaan midden op het plein zitten en pakken mobieltjes)

Willemijn: Kijk, deze leraar begrijpt het. Buiten les. Leve de Robot.
LERO:

O-ké. Re-ke-nen. Ge-bruik-re-ken-ma-chi-ne.

Isaak V.:

Die LERO is slim. Zo is geen som te moeilijk.

LERO:

Nog-vra-gen? Zoek-het-zelf-maar-op. In-ter-net.

Willemijn: Zo weet je alles van geschiedenis en biologie.
LERO:

Le-ren-is-we-ten-waar-je-zoe-ken-moet.

Kinderen:

Handig. Top.

(Isaak V. springt op en tikt de LERO aan)

Isaak V.:

Meester LERO, het is eigenlijk tijd voor de gymles.

LERO:

O-ké. Ga-staan. Bliep. Dan-sen. Bliep. Nu. Bliep.

Kinderen:

Dansen! (doen mobieltjes in hun zak en gaan snel klaar staan voor de dans)
Robots zijn tof!

LERO:

O-ké. Doe-maar-mee! Bliep.

♫ 9 – Muziek 5: Doe de robotdans
(Een zelf te bedenken streetdance. De LERO begint, Kinderen doen het na. Met korte, strakke,
gelijke, robotachtige bewegingen. Na de dans gaan LERO en Willemijn af. Kinderen gaan bij
school staan en spelen met mobiel. Juf Juul en Vleeshaak blijven op het bankje zitten)
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Scène 10: Verkering-vraag Robot in actie
(Met tekst: Juf Juul en Kinderen, VEVRO, Vleeshaak)

Juf Juul:

(blij, tegen Vleeshaak) Oh wat fijn. Mijn leerlingen in beweging en ik

hoef niets te doen. Zij lol. Ik lol. Die LERO is een uitkomst.
Willemijn: (komt op) Jongens. Kijk eens wat ik heb. (roept) VEVRO, kom eens.
(VEVRO komt met veel gebliep naar voren in strakke bewegingen)

VEVRO:

(als hij bij Kinderen is) Hal-lo. Ik-ben-VE-VRO.

Bliep. Ver-ke-ring-vraag-Ro-bot.
Isaak V.:

Wauw. Een Verkering-vraag Robot. Handig!
(enthousiast) Laat eens zien wat hij kan.

Willemijn: Oké. We gaan Slager Vleeshaak en Juf Juul koppelen.
VEVRO:

O-ké. Bliep. Vlees-haak-ver-liefd-op-Juf-Juul. O-ké. Bliep.

(VEVRO haalt dansend Juf Juul en Vleeshaak naar voren. Verbaasd gaan ze mee.
VEVRO zet ze arm in arm naast elkaar. Ze kunnen er om lachen en spelen mee)

VEVRO:

Lie-ve-Juf-Juul. Hier-Vlees-haak. Jullie-ver-ke-ring. Bliep.

Juf Juul:

(lacht naar kids en kijkt naast zich) Eh, nou Vleeshaak. Leuk.

(VEVRO geeft ze allebei een champagneglas en laat hartjes zien. Iedereen lacht)

Vleeshaak: Toe maar. All you need is love. Jij bent zeker Robot Ten Brink.
Nou lieve Juul. (knipoogt naar Juul) Proost dan maar.
VEVRO:

O-ké-ge-re-geld. Bliep. Ver-liefd-gaan-zit-ten-daar.

(Vleeshaak en Juf Juul gaan met hun glazen dicht naast elkaar op het bankje zitten)

Kinderen:

Gelukt! (wijzen naar het bankje)

Isaak V.:

(fluistert tegen Willemijn) Kan ik hem inhuren?

Willemijn: Ja hoor, 15 euro per verkeringvraag.
(VEVRO gaat al hartjes zwaaiend af. Kinderen kijken hem blij na en praten door elkaar over
hoe leuk die VEVRO is. Juf Juul en Vleeshaak zitten verliefd samen op het bankje)
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Scène 11: Hebben robots gevoel?
(Met tekst: LERO en Kinderen, Breingein en Worst, Juf Juul
Zonder tekst: Vleeshaak)
(De LERO komt op en klapt in zijn handen. Kinderen gaan weer naast de LERO in halve cirkel
op de grond zitten)

LERO:

O-ké. Kids. Op-let-ten. Bliep. Op-dracht zes:
Pak-je mo-biel-of-ta-blet-en-zoek-op: Bliep.
Wie-bouw-de-in-de-20-ste-eeuw-de-eer-ste-ro-bot? Bliep?

(Kinderen gaan stil zitten turen op hun mobieltjes. Breingein en Worst komen op met wat
plantjes)

Breingein: (fluistert tegen Worst) Als we de natuur populair willen maken,
moeten we bij die kinderen beginnen.
Worst:

Ja, als we die eens voor onze Natuurdag weten te winnen.

Breingein: (roept) Hallo kinderen, zullen we een spelletje doen?
Kinderen:

Ja!

Worst:

Maar dan wel zonder mobieltje, rekenmachine en tablet.

Isaak V.:

Wat is daar nou aan.

Breingein: Hoeveel diersoorten leven er in het bos hier vlak bij?
Willemijn: Waarom moeten we dat weten?
Worst:

Omdat de natuur vol verrassingen zit.

Isaak V.:

Wat heb je nou aan verrassingen? Doe mij maar feiten.

Breingein: Die kan je opzoeken. Het is leuk om op avontuur te gaan.
Willemijn: Avontuur? Moet je zeker creatief na gaan denken.
Worst:

Zou niet slecht zijn. De natuur zit vol humor.

Willemijn: Humor in de natuur?
Isaak V.:

Welk dier bestaat voor 75% uit wol? (stilte) Een Wolf!

(Iedereen is even stil, begint dan te lachen)

Worst:

Ha, ha. Precies. In de natuur zit meer humor dan in robots.
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Isaak V.:

Dat zullen we nog wel eens zien. (roept) Meneer LERO?

LERO:

(komt naar voren) Ja. Bliep.

Isaak V.:

Het is bruin en kruipt langs je been omhoog?

LERO:

(neutraal) Bliep. (pakt tablet en begint dingen in te toetsen)

Isaak V.:

Een drol met heimwee!

Kinderen:

Ha, ha, ha. (iedereen lacht)

LERO:

Bliep. (snapt het niet en draait raar een rondje)
Niets-te-vin-den-op-Wi-ki-pe-di-a.

Isaak V.:

Hij lacht niet.

Willemijn: Kunnen robots zeker niet.
Breingein: (springt op. Tegen publiek) Dat is wat ik al die tijd bedoel.
Worst:

Robots hebben geen gevoel.

(Isaak V. knijpt LERO in zijn arm. LERO reageert niet. Gaat op zijn teen staan. LERO reageert
nog steeds niet)

Isaak V.:

Hij voelt er echt niets van.
Lachen.
We gaan hem plagen!

(Isaak V. komt achter de LERO staan, tikt op zijn
schouder en gaat snel aan de andere kant staan.
LERO kijkt verbaasd naast zich. De andere Kinderen
doen ook allerlei dingen om de LERO te plagen
(eigen invulling: jennen/kietelen/enz.)
LERO snapt er niks van, draait met zijn hoofd,
begint te schudden, raakt oververhit en slaat op tilt:
hij staat met een hangend hoofd en zijn bovenarmen
opzij gestrekt met bungelende onderarmen. Eerst
lachen de kinderen, maar als de LERO stilvalt,
reageren ze verbaasd)
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Isaak V.:

Hij doet het niet meer. Wat doen we nu?

(Juf Juul springt verschrikt op van het bankje)

Juf Juul:

Hoe kan dit nou. Wat hebben jullie gedaan?

Kinderen:

(kijken verbaasd) Niks.

Willemijn: (verontschuldigend) Niks raars. Hij sloeg gewoon op tilt.
(Juf Juul begint de robot te onderzoeken en op wat knopjes te drukken)

Worst:

(grijpt zijn kans) Ah, dit is dan misschien een goed moment om jullie

nog eens te vertellen over onze:
Breingein/Worst:
Door-het-vuur-voor-de-natuur-dag!
Worst:

We hebben een lied geschreven en dat willen we graag samen met
jullie…(wil verder praten, maar wordt onderbroken door de LERO die weer in
beweging komt)

LERO:

Bliep. 1-2-3. Bliep.

(Kinderen en Juf Juul kijken blij verrast op dat de LERO het weer doet)

Willemijn: (roept blij) Hij doet het weer.
Kinderen:

(juichen en roepen dingen als: ) Yes! Jaaa! Hoera! Pffff.. gelukkig!

LERO:

Bliep. 1-2-3. Bliep. Kin-de-ren. Naar-de-klas.

(Kinderen gaan braaf met de LERO mee de school in. Juf Juul blij naar bankje. Breingein en
Worst druipen teleurgesteld af)

Breingein: (zucht) Zo kunnen we onze Natuurdag wel vergeten.
Worst:

(zucht) Tja, ze blijven van die robots bezeten.

(Breingein en Worst gaan weer op hun plek zitten, schikken wat aan de plantjes)
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Scène 12: Plakje worst?
(Met tekst: Breingein en Worst, Vleeshaak, Juf Juul, Dokter Pil, Zuster Suus, Oma Klep en
Kees Kruk, WARO, WIRO, Uitvinder, Gadget)
(Zuster Suus en Dokter Pil komen op en gaan bij Vleeshaak en Juf Juul op het bankje zitten.
WARO komt met Kees Kruk -in een rolstoel- en Oma Klep naar de marktslager waar de WIRO
ze ontvangt. Ze zeggen iedereen op het bankje gedag)

Oma Klep: Tijd voor wat boodschappen. Op naar de Slager.
Kees Kruk: Goed idee, ik lust wel een gehaktbal.
WARO:

Bliep. Sla-ger. Ge-hakt-bal. Bliep.

Oma Klep: Zal die Winkelbediende Robot weten dat Maxima ook zo van
gehaktballen houdt?
Kees Kruk/Oma Klep:
Hallo Dokter Pil en Zuster Suus. Dag Juf Juul. Goedemiddag Slager.
Dokter Pil/Zuster Suus/Vleeshaak/Juf Juul:
Goedemiddag.
WIRO:

Goe-de-mid-dag. Bliep. Wat-kan-het-zijn? Bliep.

WARO:

Ge-hakt-bal. Bliep. Ge-hakt-bal.

Oma Klep: (tegen WARO) Nou, nou, dat kan wel wat vriendelijker.
Zeg eerst eens goede middag.
WARO:

Eerst-eens-goe-de-mid-dag. Ge-hakt-bal. Bliep.

Kees Kruk: Nou ja, zeg. Je bent zelf een gehaktbal. Knakworst.
WIRO:

Worst-Bliep-Worst. Al-le-kin-de-ren-een-plak-je.

(WIRO draait een rondje en geeft Kees Kruk in de rolstoel een plakje worst)

Kees Kruk: Ik ben geen kind hoor, maar bedankt.
WIRO:

Al-le-kin-de-ren-een-plak-je (geeft weer worst aan Kees Kruk)

Oma Klep: Zie je niet dat dit geen kind is, Robokop.
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WIRO:

Ik-weet-want-ik-meet. Bliep.

Klanten:

(verbaasd) Wat?

WARO:

Hij-weet-want-hij-meet. Bliep.

WIRO:

Onder-één-me-ter-der-tig-is-kind. Bliep. Dus-worst. Bliep.

Kees Kruk: (tegen Vleeshaak op het bankje) Meneer Vleeshaak, die WIRO van u is
niet goed bij zijn robothoofd.
Sinds wanneer is een rolstoeler een kind?
Vleeshaak: (staat op) Wat krijgen we nou. Dit kost me kilo’s worst.
Ik ga meteen een klacht indienen bij de Robotshop.
(Uitvinder en Gadget komen meteen aangesneld)

Gadget:

Onze uitvinder Stein Breingein heeft voor alles een oplossing!

Vleeshaak: (gaat staan) Mijn robot deelt veel te veel worst uit. En weet niet
eens wat een kind is. Dit moeten jullie echt verbeteren.
Oma Klep: Ja meneer de Uitvinder, luister eens: we zijn bij u terug geweest
met die Wandel Robot van u, maar hij weet nu nog steeds niet wat
er in GTST is gebeurt. Gaat dat nog lukken?
Uitvinder:

Maakt u zich geen zorgen, dames en heren.

Gadget:

Wij zullen alle robots herprogrammeren.

Juf Juul:

(staat op) Kunt u die Leraar Robot dan meteen wat humor

bijbrengen?
Gadget:

Geen probleem. Vannacht worden de robots opgeladen en her
geprogrammeerd. Morgen zullen alle problemen verholpen zijn.
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(Gadget drukt op een afstandbediening. De Robots geven hun baas een hand, zeggen gedag
en gaan naar de oplaadpaal. De Verkopers beginnen de Robots aan te sluiten op de
oplaadpaal. Zodra ze aangesloten worden, laten de Robots hun hoofd hangen)

Robots:

Bliep. Tot-mor-gen. Bliep. Op-la-den. Bliep.

Klanten:

Prima. Tot morgen! (tegen de Robots) Slaap lekker!

Robots:

Slaap-lekker. Bliep. Ro-bots-niet-slapen. Bliep.

(Iedereen af behalve Robots, Verkopers, Worst en Breingein. Het licht dimt)

Worst:

Zie je dat, Breingein, alle robots verzamelen zich. Wat
gaan ze doen?

Breingein: Opladen. Ze moeten ’s nachts opladen bij die paal.
Worst:

Wat zijn ze lelijk en ze bewegen zo onnatuurlijk. Ik krijg spontaan
overal jeuk en uitslag als ik naar ze kijk. (wil weglopen)

Breingein: Nee wacht, blijf kijken. Laten we ze eens goed bestuderen.
We moeten iets verzinnen om van deze misbaksels af te komen.
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Scène 13: Laad me op
(Met tekst: Robots
Zonder tekst: Verkopers, Worst en Breingein)
(Worst en Breingein kijken toe vanuit hun tuintje)

♫ 10 – Lied 5: Robots slapen niet
Intro:

(Als de muziek inzet, gaan de lichtjes van de oplaadpaal aan. De Verkopers
ronden hun werk af en gaan af. De Robots blijven achter)

Robots:

Wij eten niet, wij drinken niet en wij slapen niet
Wij dromen niet, wij lachen niet, kennen geen verdriet
Wij zijn nooit blij, wij zijn nooit bang , ook zijn wij nooit boos
Zijn nooit verbaasd, zijn nooit gehaast, werken eindeloos

(De overige spelers komen op, strak als een robot maar wel in hun eigen kleding en vormen
een rij achter de robots. Ze zingen de refreinen mee..Breingein en Worst kijken toe)

Allen:

Wij moeten alleen (3x)
(Robots:)
Wij moeten alleen worden gela—den
Wij moeten alleen worden gela—den

(Andere spelers:)

Wij moeten alleen (4x)
Wij moeten alleen (4x)

Robots:

Ons haar zit goed, wij zijn nooit moe, hebben nooit geen zin
Niet creatief, nooit depressief, vrolijk evenmin
Wij stinken niet, wij zijn nooit ziek, nooit jeukt onze neus
Zijn nooit verliefd, niet agressief, wij zijn nooit nerveus

Allen:

Wij moeten alleen (3x)
(Robots:)
Wij moeten alleen worden gela—den
Wij moeten alleen worden gela—den

(Andere spelers:)

Wij moeten alleen (4x)
Wij moeten alleen (5x)
Wij moeten alleen (8x)

(Na het lied laten de Robots hun hoofd weer zakken en wachten tot ze afgekoppeld worden)
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Scène 14: Automatisme
(Met tekst: Verkopers, Juf Juul, Vleeshaak, Dokter Pil, Zuster Suus, LERO en Isaak V.,
WARO en Kees Kruk, KLUSRO en Veger, Worst en Breingein.
Zonder tekst: uiteindelijk iedereen)
(Het wordt weer licht. Verkopers komen op en beginnen Robots te ontkoppelen van de
oplaadpaal. Vleeshaak –met boek-, Juf Juul –met puzzelboekje-, Dokter Pil –met krant- en
Zuster Suus komen weer naar hun bankje. Breingein en Worst zitten nog steeds bij hun
plantjes)

Uitvinder: (roept enthousiast) Goedemorgen mensen. Wij hebben de
herprogrammering uitgevoerd en alle robots vertonen geen
problemen weer.
Gadget:

De KLUSRO weet nu precies welke drol bij welke hond hoort.
Hij kan nu ook scheppen en spuiten. Alles brandschoon.

Suus:

(doet duim omhoog) Dat klinkt nog eens lekker fris.

Uitvinder: In de LERO hebben we 200 moppenboeken opgeslagen.
Hij zal om elke mop lachen die jullie hem vertellen.
Juf Juul:

(tevreden) Daar zullen de kinderen blij mee zijn!

Gadget:

De WIRO geeft alleen nog plakjes worst aan lawaaierige, druk
bewegende klantjes, met hoge stemmetjes en snottebellen, die
kinderliedjes zingen en naar poep ruiken.

Vleeshaak: (geeft WIRO een schouderklopje) Top! Werk ze!
(WIRO gaat af, omkleden naar LERO)

Gadget:

En de WARO downloadt continu de laatste roddels van de websites
van Story, Weekend, Privé en RTL Boulevard.

Dokter Pil: Klinkt goed. (tegen WARO) Gezellig!
Suus:

Toch vind ik het jammer dat we zelf nooit meer een praatje met de
patiënten maken.

Dokter Pil:

Ik mis dat gezeur niet, hoor. Doe mij maar de bijlagen in de krant.
(brengt de WARO naar het ziekenhuis)
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Juf Juul:

(tegen Vleeshaak) Wat zullen wij eens doen vandaag, liefje?

Vleeshaak: Wat dacht je van lekker niks. Zoals elke dag. Boekje erbij.
♫ 11 – Muziek 6: Verveelmuziekje
(Robots bij de oplaadpaal gaan af. Op de muziek komen alle andere mensen langzaamaan
ook het plein op. Iedereen verveelt zich, ziet er eenzaam uit en hangt er sloom bij. Ze lezen
een boek/krant of maken puzzelboekjes. Kinderen spelen met hun mobieltje. Het is niet
gezellig, er wordt niet gepraat. Alleen Breingein en Hans Worst zijn actief. Dit duurt een
tijdje. Als iedereen zit, wordt de muziek zachter gedraaid. De verveling gaat gewoon door.
Over de muziek:)

Worst:

Moet je ze zien. Elke dag hetzelfde verhaal.

Breingein: Wat een trieste bende. (roept en zwaait) Hallo allemaal.
Worst:

In ons bos valt van alles te beleven!

Breingein: U hoeft zich alleen maar even op te geven!
(De mensen reageren niet. Zijn zombies geworden. Zitten er stil bij. Alleen Zuster Suus wordt
onrustig van alle stilte, ze staat op en loopt rond)

Breingein/Worst:
(teleurgesteld) Wat een eenzaamheid.
(Isaak V. haalt LERO uit de school neemt de hem mee naar voren, hij trekt hem zachtjes mee)

Isaak V.:

Meneer LERO, mag ik wat vragen?

LERO:

Bliep.

Isaak V.:

Ik weet niet wat ik aan moet naar het schoolfeest.
Heeft u een idee?
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LERO:

Bliep. Bliep.

Isaak V.:

Wat fijn dat u meedenkt. Dus u vindt zeker ook dat het niet om
uiterlijk gaat.

LERO:

Bliep. Bliep. Bliep.

Isaak V.:

U bent geweldig. Precies wat ik zelf al dacht. Gewoon aantrekken
wat je wil. Dank u wel. (gaat blij bij de school zitten, LERO af, snel
omkleden naar KLURO)

(Kees Kruk haalt de WARO uit het ziekenhuis en ze komen samen naar voren gewandeld)

Kees Kruk: Lieve WARO, kan ik even met je praten?
WARO:

Bliep.

Kees Kruk: Ik heb ruzie met mijn beste vriend, weet zou jij doen?
WARO:

Bliep. Bliep.

Kees Kruk: Oké, je bedoelt zeker dat ik met hem moet gaan praten?
WARO:

Bliep. Bliep. Bliep.

Kees Kruk: Precies wat ik zelf ook dacht. Dank je wel. Jij bent echt goed.
(wandelen samen af bij het ziekenhuis)
(Veger haalt de KLUSRO op uit de coulissen en ze komen naar voren)
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Veger:

Hé KLUSRO, even als mannen onder elkaar.

KLUSRO:

Bliep.

Veger:

Ik wordt gek van mijn buurvrouw, ze loopt de hele dag uit haar nek
te kletsen. Steeds hetzelfde verhaal. Hoe kan ik haar stoppen?

KLUSRO:

Bliep. Bliep.

Veger:

Bedoel je dat ik gewoon wat leuks terug moet zeggen?

KLUSRO:

Bliep. Bliep. Bliep.

Veger:

Jij bent nog beter dan ik dacht. Dank je wel.
(slaat een arm om KLUSRO heen. KLUSRO gaat af, omkleden naar LERO,
Veger gaat zich ergens staan vervelen)

(Breingein en Worst hebben verbaasd zitten kijken, staan op)

Worst:

(boos) Denken ze nou echt dat die robots hen begrijpen?

Breingein: Het wordt tijd dat we in gaan grijpen.
Suus:

Dokter Pil? Ik ben dat niks doen ondertussen wel zat. Zullen we
samen…?

Dokter Pil: (houdt demonstratief zijn krant voor zijn hoofd) Mwoah, nee.
Suus:

(zucht) Oké dan niet. (draait zich om naar Juf Juul) Juf Juul, jij houdt toch

ook van dansen, zullen we samen?
Juf Juul:

Misschien later. Eerst even deze Sudoku afmaken.

Suus:

(wordt wanhopig, loopt naar Oma Klep) Iemand zin in een praatje?

Oma Klep weet u misschien nog een leuke roddel?
Oma Klep: Nu even niet kindje. Ik doe mijn ochtend- en middagdutje.
Suus:

(doet nog één poging) Ik zou wel weer eens een hoop lol willen

maken. (roept) Wie doet er mee? (niemand reageert)
(De verveelmuziek stopt)
(Suus schrikt van de stilte, kijkt om zich heen en stapt verdrietig naar voren. Ze begint te
zingen. De anderen zingen het tweede deel mee. Ieder voor zich)
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♫ 12 – Lied 6: Als het maar met jou is
Suus: Ik weet niet hoe het komt
‘k Heb een raar gevoel van binnen
´t Is vast niets bijzonders
Het komt vast vaker voor
Het is een leeg gevoel
Leeg en hol van binnen
´t Zit er al een tijdje
Maar ik weet niet waardoor
Niemand doet onaardig, niemand doet gemeen
We zijn hier met z’n allen maar waarom, voel ik me dan alleen?
Ik zou zo graag met jou…
Heb je zin om samen…
Of zullen we nou…
Hee, lijkt het je leuk…
Gaan we nu meteen
Oh, zeg het me gauw, ‘es
’t Maakt niet uit waarheen
Als het maar met jou is
Allen: Hoe kom ik ervan af?
Van dat gevoel van binnen
Liever zou ik hebben
Dat ik aan iets anders dacht
Ik doe erg m’n best
Maar ik kan niets verzinnen
Met iets anders bezig zijn
Ligt niet binnen m’n macht
’ t Gaat vast wel weer over, ik moet er maar doorheen
Maar zo lang het duurt zit ik dus hier en voel ik me alleen
Ik zou zo graag met jou…
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Scène 15: Knip ik heb je
(Aan het begin van de scène: Iedereen, behalve Robots
Rest van de scène: Robots en met tekst: Breingein en Worst)
(Na het lied begint meteen de Robot Oplaadmuziek. Het licht dimt)

♫ 13 – Muziek 7: Robot Oplaadmuziek
(Zodra de krekelgeluiden te horen zijn, staan de mensen op en gaan als zombies af.
Als de muziek inzet, komen de Robots op en gaan naar de paal om opgeladen te worden,
ze sluiten zichzelf aan. Verkopers zijn er dit keer niet bij. Alleen Breingein en Worst blijven
over. Als iedereen weg is halen ze twee grote scharen of tangen te voorschijn)

(De muziek wordt zachter gedraaid)

Worst:
beginnen.

Snel. We moeten ze uitschakelen voor ze weer

Breingein: Op naar een super drukke Natuurdag!
(Ze besluipen langzaam de Robots. Kijken wel steeds om zich heen
of niemand ze ziet. Dan knippen ze snel draden door, halen dingen
los enz.)
(Breingein en Worst geven elkaar een High Five en gaan met draden
in hun hand snel naar hun plek en zitten wachten op wat er komen gaat)
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Breingein/Worst:
(lachen tevreden) Gelukt! Goed gedaan!
(De muziek wordt weggedraaid en het wordt weer licht. De Robots
koppelen zichzelf los en gaan af. LERO naar de school en WARO snel
omkleden naar VEVRO. Breingein en Worst blijven tevreden
zitten)

Breingein/Worst:
(grinniken) Dit wordt een leuke dag!
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Scène 16: Robots op hol
(Met tekst: LERO, Vleeshaak, Juf Juul, VEVRO, WIRO, KLUSRO, Veger, Koopzegel, Worst,
Breingein, Suus, Kinderen.
Zonder tekst: Dokter Pil, Patiënten en Verkopers)
(Vleeshaak, Juf Juul, Dokter Pil en Zuster Suus komen weer zitten op het bankje, lezen en zich
vervelen zoals elke dag. Als ze zitten komt LERO met de schoolklas in hoog tempo het plein
op gemarcheerd. LERO zwaait wild met zijn armen)

LERO:

1-2-3, Bliep! 1-2-3, Bliep! 1-2-3, Bliep!
(gaan op hoog tempo aan de andere kant weer af,
omkleden naar WIRO)

Vleeshaak: Zo die hebben er zin in.
Juf Juul:

(ongerust) Als dat maar goed gaat.

(VEVRO komt huppelend op en gaat naar het tuintje,
hij laat Breingein en Worst schrikken. Die stappen lachend opzij.
Dan gaat VEVRO naar Juf Juul op het bankje)

VEVRO:

(tegen Juf Juul) Wil-jij-ver-ke-ring-met-mij?

Juf Juul:

(kijkt verbaasd) Wat? Nee.

VEVRO:

(draait rond, tegen Vleeshaak) Wil-jij-ver-ke-ring-met-mij?

Vleeshaak: Ben je gek geworden? (kijkt lief naar Juf Juul) Ik hoor bij dit lieve juffie.
(VEVRO draait zich om en gaat aan de kant staan. WIRO komt op bij de marktkraam.
Veger en Koopzegel komen naar de marktslager om boodschappen te doen bij de WIRO)

WIRO:

(tegen klanten die bij de balie komen) Tot-ziens. Bliep.

Veger:
salami?

(Verbaasd) Ook goedemorgen. Mag ik twee ons

WIRO:

Sla-mi-sla-mi-sla-mi. Bliep.
(WIRO slaat zichzelf op zijn hoofd)

Veger:

Gaat het? Ik wil graag twee kilo half om half gehakt.

WIRO:

(maakt hakkende bewegingen op eigen arm) Hak-hak-hak. Bliep.
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Koopzegel: Slecht geslapen WIRO?
WIRO:
(schudt nee) Ro-bot-slaapt-nooit. Bliep.
VEVRO:

(tegen WIRO) Hé-WI-RO. Wil-jij-ver-ke-ring-met-mij?

WIRO:

(draait raar in het rond) Bliep. Bliep.

(VEVRO gaat verward af. Snel omkleden naar WARO)

Koopzegel: Hé zotte Robot. Ik wil gewoon een broodje met worst.
(WIRO raakt helemaal de kluts kwijt en slaat op hol)

WIRO:

(roept) Met-worst-met-worst-met-worst.

♫ 14 – Muziek 8: Robots op hol
(Er volgt een scène op muziek waarbij diverse Robots op hol slaan. De muziek bestaat uit 6
delen. Aan de muziek is te horen wanneer de volgende robot(s) opkomen:)
1 – Druk pianomuziekje: De WIRO begint achter zijn balie rondjes te draaien en hij zwaait
rond met worsten. Hij gooit ze naar de mensen, die enorm schrikken. Vleeshaak springt van
zijn bankje en probeert WIRO te stoppen. Dat lukt niet. WIRO blijft met worsten zwaaien en
rent raar bewegend af.(snel omkleden naar LERO) Vleeshaak staat er in paniek bij en de
anderen kijken verschrikt toe.
2 – Gek geluidje erbij: Dan horen we een hard gegil vanuit het ziekenhuis.

Kees Kruk/Oma Klep:

(over de muziek heen) AAHH. Help!

WARO, Kees Kruk en Oma Klep komen al draaiend en rennend het plein op. De robot is op hol
geslagen. WARO scheurt met Kees Kruk in de rolstoel over het plein, draait rondjes en doet
gek. Hij sleept Oma Klep met zich mee. Hij bliept de hele tijd. Dokter Pil en Zuster Suus
proberen de Robot te stoppen, maar dat lukt niet.
Ze gaan al rennend aan de andere kant weer af.
WARO snel omkleden naar VEVRO.
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3 – De muziek gaat vals klinken: De schoolklas komt met de LERO weer het plein
opgemarcheerd.

LERO:

(door de muziek) 1-2-3, Bliep! 1-2-3, Bliep! 1-2-3, Bliep! (stopt midden
op het plein) STOP! Bliep. Dan-sen. Klaar-staan. Bliep.

LERO gaat vooraan staan en zwaait steeds wilder met armen en benen. Kinderen haken af en
gaan geschrokken stil achter hem staan. Juf Juul rent in paniek naar haar kinderen om ze te
beschermen . LERO gaat wild bewegend af. Snel omkleden naar KLUSRO..
4 – Dalende lijn in de muziek: VEVRO
komt op.VEVRO probeert iedereen te zoenen.
Eerst de mensen en dan ook de Robots.
Hij doet steeds wilder. Dan komt KLUSRO op.
Hij zwaait wild met een bezem rond. Hij probeert
iedereen op te vegen. Mensen springen
geschrokken aan de kant.
5 – Enge ondertoon: KLUSRO begint steeds wilder te
vegen en de andere Robot slaat daardoor verder op
hol en rent rond. De mensen rennen angstig over het
plein.

Iedereen:

(springen opzij en roepen)

Ren voor de robot!
Alle Robots rennen achter elkaar het bos in en gaan aan verschillende kanten af.
6 – Lange beltoon: Ze zijn weg en de bewoners blijven verdwaasd achter. Wat is er gebeurd?
(De muziek stopt)
(Juf Juul omarmt haar kinderen. Vleeshaak komt naar Juf Juul toe om haar te troosten. Worst
en Breingein komen naar voren)

Worst:

(geschrokken) Ik dacht dat ze uitgeschakeld waren.

Breingein: (geschrokken) Misschien was dit toch niet zo’n creatief plan.
(Dokter Pil en Zuster Suus komen hijgend het plein op. Iedereen kijkt ze aan)

Suus:

Zo, dat was me wat. Gelukkig zijn ze allemaal het bos in.

Breingein/Worst: (geschrokken) Het bos in?
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(Kinderen komen met Juf Juul richting Breingein en Worst)

Juf Juul:

Al die robots zijn gek in hun kop, hoe lossen we dat op?

Breingein: (slaat handen voor gezicht) Ze zijn in het bos. We zijn de klos.
Worst:

(kreunt) Oh, daar gaat ons bos én onze Natuurdag!

Kinderen:

Doe iets!

Breingein: Het is te hopen dat mijn broer de Uitvinder een oplossing heeft.
(Ze rennen allemaal naar de Robotshop. Ze kloppen op de deur en ramen en trekken
Uitvinder en Gadget eruit en brengen ze naar de oplaadpaal)
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Scène 17: Paniek
(Iedereen)
(Ondertussen komen ook alle andere mensen in groepjes het plein opgestormd. Iedereen is in
paniek. Bij de oplaadpaal beginnen ze tegen de Verkopers te schreeuwen. We horen van alles
door elkaar:)

Iedereen:

(dingen als:) Het is jullie schuld! Help ons. Help! Doe iets. Nu!

Weg met die robots!
Uitvinder:

(roept) Mensen, mensen, rustig. Geen paniek. (iedereen stil)

Gadget:

We moeten gewoon hun draden doorknippen.

Breingein: Dat zal niet helpen. Hebben we al geprobeerd.
Uitvinder: (geschokt) Hebben jullie aan de robots gerommeld?
Worst:

Ja. Maar wat nu belangrijker is: hoe stoppen we ze?

Gadget:

(pakt een hele grote afstandsbediening) Hiermee komen de robots naar

de oplaadpaal. (drukt op de knoppen)
♫ 15 – Muziek 9: De robots komen terug
(Dreigende muziek. We horen de Robots aankomen vanuit
de coulissen. Langzaam stampend in de maat.
De mensen kijken angstig in de richting van het geluid.
Ze kruipen dichterbij elkaar rondom de oplaadpaal
-behalve Breingein en Worst, die bij hun tuintje blijven
staan- . De Robots komen van meerdere kanten het plein
op. De mensen worden nu echt bang)

Iedereen:

Help!

Gadget:

(gilt over muziek heen) De Noodknop,

de noodknop. Druk op de noodknop!
Uitvinder: (drukt meerdere malen op knop op de
oplaadpaal. In paniek:) Er gebeurt niks!
(kijkt bang om zich heen) Hij doet het niet!
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(De Robots komen dichterbij en omsingelen de mensen bij de oplaadpaal. De mensen kruipen
tegen elkaar aan bij de paal op de grond. De Robots blijven op de plaats staan stampen. De
muziek blijft doorgaan en de mensen schreeuwen over de muziek heen:)

Gadget:

(gilt) Help. (tegen Worst en Breingein) Help ons alstublieft.

Uitvinder:

We zijn ingesloten. We hebben jullie hulp nodig!

Juf Juul:

(tegen Breingein) U bent toch de broer van de uitvinder?

Breingein: Ja, maar ik heet Hein en geen Stein en ik heb hier niets mee te
maken.
Uitvinder:

Lieg niet! Jullie hebben de draden doorgeknipt.

Breingein: (schuldbewust) Ja, nou kijk wij wilden… (wordt onderbroken)
Uitvinder:

(onderbreekt) …voor het eerst van je leven laten zien dat je creatief

bent. Nou dat heeft goed uitgepakt, maar niet heus.
Breingein/Worst:
Sorry! Het spijt ons!
Isaak V.:

(springt op en roept) Dat is het, dat is het.

Worst:

Wat is het?

Isaak V.:

Creatief zijn. Verrassen.

Iedereen:

Huh?

Willemijn: Ja, we moeten de robots verrassen!
Isaak V.:

Net als met die moppen.

Willemijn.: We moeten iets creatiefs doen.
Isaak V.:

Dan slaan ze op tilt.

Willemijn: En dan halen we snel de batterijen er uit.
Vleeshaak: Juist. Dat gaan we doen.
(De kinderen gaan gekke bekken trekken voor de Robots, maar dat helpt niet)
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Willemijn: Isaak , vertel een mop, snel.
Isaak V.:

Oké. Wat zegt een eend die tegen een muur vliegt? (stilte)
Kwak (kijkt teleurgesteld, omdat het niet werkt)
Wat is het toppunt van automatisering? (stilte)
Een stewardess die zwanger is van de automatische piloot.

(Iedereen lacht zenuwachtig, maar het werkt niet)

Juf Juul:

(roept) Laten we zingen.

(Muziek fade uit. Robots blijven stampen. Iedereen kijkt verbaasd naar Juf Juul)

Iedereen:

Zingen?

Gadget:

(nog steeds angstig) Zingen?!

Ik ben nu niet in de stemming om te zingen hoor!
Kees Kruk: Ja, zingen. Iets raars. Iets geks.
Willemijn: Door elkaar zingen.
Isaak V.:

Ieder zingt zijn eigen lied.

Suus:

(ongerust) Het moet wel verrassend zijn hoor, anders werkt het niet.

Vleeshaak: Dan maken we groepen en Juf Juul geeft het aan.
(Er ontstaan 3 groepen: 1- Breingein, Worst en Verkopers (midden), 2 – Veger, Koopzegel,
Kees Kruk en Oma Klep (rechts), 3- Kinderen, Vleeshaak, Dokter Pil en Zuster Suus (links).
Juf Juul gaat voor de groepen staan)

Juf Juul:

Oké, iedere groep zingt zo meteen zijn eigen lied.

Dokter Pil: (wijzend op het publiek) En zij moeten ook mee doen!
Juf Juul:

Dat is leuk. (wijst op publiek) Het publiek mag klappen.

Kinderen:

Met z’n allen!

Breingein/Worst: Wij ook?
Isaak V.:

Ja, natuurlijk. Jullie hebben toch een eigen lied?
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Juf Juul:

Wat slim. Daar beginnen we mee. Oké, let op mij.

♫ 16 – Lied 7: Kakofonie
(Tijdens het intro delen Breingein en Worst gauw hun tekstblaadjes van het Natuurlied uit
aan de Verkopers. Ze zetten het lied in en de Verkopers zingen met ze mee. Alle klanten
zingen “Altijd Vakantie” en de Kinderen en Robotkopers zingen “Alles Automatisch”. Juf Juul
wijst de groepen aan als ze aan de beurt zijn. Het lied bouwt zich op. Het wordt steeds
chaotischer:)

Groep 1:

Want is het fijn, fijn in de natuur
Waar de vogeltjes fluiten, oh, ik wil zo graag naar buiten
´k Ben zo blij, blij in de natuur
Vol vuur ben ik, vol vuur van de natuur
(herhalen tot de knal klinkt)

Groep 2:

Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie,
Voor altijd zelf kiezen wat ik ga doen
Ik wil altijd vakantie, altijd vakantie
Altijd vakantie en dat nooit meer iets moet
(herhalen tot de knal klinkt)

Groep 3:

Want hier gaat alles, alles, alles
Ja, hier gaat alles automatisch, who-ho-ho
Want hier gaat alles, alles, alles
Ja, hier gaat alles automatisch, who-ho-ho
(herhalen tot de knal klinkt)
(bij knal in de muziek abrupt stoppen met zingen)

(Tijdens het lied gaan de Robots steeds drukker bewegen. Als alle teksten een keer zijn
geweest, laat Juf Juul het publiek meeklappen op de maat. Op het hoogtepunt van de herrie,
klinkt een knal in de muziek en slaan de Robots op tilt. Ze schudden heen en weer en staan
dan abrupt stil en laten hun hoofd hangen)

Gadget:

Snel. Haal de batterijen eruit!

(Dan halen de Kinderen heel snel de batterijen uit de rugzakken van de Robots. Die storten
daarop in elkaar en zijn nu echt onklaar gemaakt. Iedereen haalt opgelucht adem)

Oma Klep: Het is gelukt!
Suus:

Ze zijn gestopt!
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Scène 18: Geen Robots meer
(Iedereen)
(Iedereen juicht, lacht, klapt, geeft elkaar high fives. De Robots blijven tot het volgende lied
op de grond liggen. De rest kijkt tevreden op ze neer. Tijdens het gejuich komt de Uitvinder
schoorvoetend naar voren. Schraapt zijn keel om de aandacht te vragen. Alle mensen worden
stil en kijken naar de Uitvinder. Breingein en Worst komen nieuwsgierig naar voren lopen)

Uitvinder: Beste mensen. Ik geloof dat ik mijn uitvindingen beter had moeten
testen van te voren. Voorlopig geen robots meer in Middelstad.
Worst:

En wij hadden natuurlijk niet aan de robots mogen rommelen.

Oma Klep: Gelukkig hebben we hier in Middelstad hele creatieve kinderen.
Dokter Pil: Dank jullie wel voor jullie verrassende oplossing!
Kinderen:

Leve Juf Juul!

Uitvinder: Ik zal hier op het plein een nieuwe boom laten planten.
Die paal doen we weg en we maken er weer een gezellige
ontmoetingsplaats van.
(Iedereen juicht en applaudisseert)

Breingein: Dat is een mooi gebaar, broer van me. Ik zal je helpen.
Suus:

Kijk, dat is nog eens fijn. Samen komen we er wel!

Worst:

En nu iedereen zo blij is, maken we graag van de gelegenheid
gebruik om nog even de aandacht te vestigen op de aankomende…

Breingein/Worst:
Door-het-vuur-voor-de-natuur-dag!
Breingein: Ja, het belooft een geweldige dag te worden.
Neem wel uw regenkleding en wandelschoenen mee, dan…
(wordt weer onderbroken, nu door sms-berichten)
♫ 17 – Muziek 10: U heeft een bericht
(Iedereen krijgt een berichtje. Verschillende mensen pakken hun mobieltje)
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Kees Kruk:
(verbaasd) Hé, een sms van de online
Robotshop!
Breingein:
(verbaasd tegen zijn broer) Stein, ik dacht
dat je zei: geen robots meer!
(Iedereen kijkt boos naar de Uitvinder)

Uitvinder: (doet handen omhoog en schud nee) Dat komt niet van mij hoor!
Ik heb de zaak verkocht. Voor mij echt geen robots meer.
(Sjaak Vleeshaak leest voor)

Vleeshaak: Er staat: Sorry voor het ongemak! Vanaf nu 50% korting op onze
nieuwste super robot…
Iedereen:

(schreeuwt) NEEEEEEEEE!!

(EINDE – licht uit. Robots staan op, doen bijvoorbeeld rugzak en helm af zodat ze geen robots
meer zijn. Zo kunnen ze het lied gewoon meezingen. Muziek zet in. Licht weer aan. In het
intro verdeelt iedereen zich over het podium)

♫ 18 – Lied 8: Zing je eigen lied
(refrein):

Na-na-na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
Hee, sta op en zing je eigen lied
Hee, kom op en zing
je eigen lied

Thomas nam altijd dezelfde laan
Want dat had hij nu al jaren gedaan
Toen schrok hij op en dacht ik ben het zat
Ik ga een keer naar links, ik kies een ander pad!
Dus zing ik..
(refrein):
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Laura zong altijd hetzelfde lied
Want iets verzinnen dat deed ze zelf niet
Toen dacht ze: ik wil iets doen dat me past
Ik doe nu eens een keer wat iedereen verrast.
Dus zing ik..
(refrein):

Allen:
(refrein):

Na-na-na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
Hee, sta op en zing je eigen lied
Hee, kom op en zing je eigen lied
Hee sta op en zing je eigen lied
Hee kom op en zing je eigen lied
(Solo:) Hee!
(groep:)
(Solo:) Ho!
(groep:)
(Solo:) Hee hee!
(groep:)
(Solo:) Ho Ho!
(groep:)
(Solo:) Zing je eigen lied! (groep:)
(Solo:) Zing je eigen lied! (groep:)
(Solo:) Zing je eigen lied! (groep:)
1, 2, 3, 4

Hee!
Ho!
Hee hee!
Ho Ho!
Zing je eigen lied!
Zing je eigen lied!
Zing je eigen lied!

Na-na-na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na-na-na-na-na-na-na
Hee, sta op en zing je eigen lied
Hee, kom en op en zing je eigen lied
Hee, sta op en zing je eigen lied
Hee, kom op en zing
je eigen lied

-EINDE(Zo mogelijk: black-out.
Na inzet applaus gaat het licht weer aan en wordt applaus ontvangen)

♫ 19 – Muziek 11: Applausmuziek
(Alle spelers halen applaus)
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Slotlied (afscheidsversie)
(Iedereen)

♫ 20– Lied 9a: Afscheidslied: Samen gaat alles automatisch
De tijd is nu gekomen
Zie ons hier eens staan
Na die vele jaren
Is het tijd om te gaan
Het afscheid is een feestje
Met een klein beetje verdriet
Wat er nu gaat komen
Dat weten we niet
Wat er gaat gebeuren
Hoe het loopt, hoe het verder zal gaan
Samen met elkaar kan je de wereld aan
(refrein):

Ja, dan gaat alles, alles, alles
Ja, dan gaat alles automatisch, who-ho-ho
Ja, dan gaat alles, alles, alles
Ja, dan gaat alles automatisch, who-ho-ho
Dus hou je handen in de lucht
Stap opzij en weer terug
Dit is wat je wou, dan gaat alles automatisch voor jou

Dag meesters en dag juffen
‘t Was hier heel erg fijn
Zul je nog aan ons denken
Als we hier niet meer zijn
Dag lokaal, dag schoolplein
Dag vertrouwde laan
Hallo Middelbare
We komen er aan
Wat er gaat gebeuren
..
(refrein):

Ja, dan gaat alles, alles, alles…

Met jou voel ik me beter, ja bij jou voel ik me fijn
We hoeven bijna niets te zeggen, omdat we zulke goede vrienden zijn
Dan gaat alles automatisch, alles automatisch, alles automatisch
(refrein):

Ja, dan gaat alles, alles, alles…
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Slotlied (algemene versie)
(Iedereen)

♫ 21 – Lied 9b: alternatieve versie: Samen gaat alles automatisch
Als ik in de put zit
‘k Zit er helemaal doorheen
Hoef ik jou niets te vertellen
Je ziet het meteen
Als je bij me aanbelt
Je hebt een goed idee
Dan heb ik al m’n jas aan
Ga ik met je mee
Wat er gaat gebeuren
Hoe het loopt, hoe het verder zal gaan
Samen met elkaar kan je de wereld aan
(refrein):

Ja, dan gaat alles, alles, alles
Ja, dan gaat alles automatisch, who-ho-ho
Ja, dan gaat alles, alles, alles
Ja, dan gaat alles automatisch, who-ho-ho
Dus hou je handen in de lucht
Stap opzij en weer terug
Dit is wat je wou, dan gaat alles automatisch voor jou

Ik speel op de piano
En jij speelt op de gitaar
Dan zijn geen woorden nodig
We begrijpen elkaar
Als er een wedstrijd gespeeld wordt
Het staat al acht tegen tien
Weet ik wanneer jij de bal wil
Want wij zijn een team
Wat er gaat gebeuren
..
(refrein):

Ja, dan gaat alles, alles, alles…

Met jou voel ik me beter, ja, met jou voel ik me fijn
We hoeven bijna niets te zeggen, omdat we zulke goede vrienden zijn
Dan gaat alles automatisch, alles automatisch, alles automatisch
(refrein):

Ja, dan gaat alles, alles, alles…
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Geschreven door:
Sylvia Wardenaar, Meike Veenhoven en Sander Geboers
Rep en Roer Musicals
Tips over decor, rollen, rekwisieten, kostuums en regie
staan in onze handleiding

Liedjes thuis oefenen?
De liedjes zijn te beluisteren op Spotify
en verkrijgbaar op Itunes

