IT’S A (MUSICAL) JUNGLE OUT THERE…

d
u
o
h
In
6
7
8
14
16
18
19

Beste juf, meester, of beter gezegd regisseur: gefeliciteerd met de keuze
voor Junglebeat! Er is zoveel te kiezen dat je bijna door de bomen de
jungle niet meer ziet, maar het is gelukt. En deze musical heeft het
allemaal: humor, heerlijke liedjes én een boodschap.
Kinderen zijn beïnvloedbaar in hun keuze, ze vinden iets leuk of mooi of
zijn ergens goed in. Maar als een vriendje of vriendinnetje daar anders over
denkt, dan kunnen ze met die mening meegaan. Naar welke school gaat
mijn schoolmaatje? Welke sport beoefen ik? Kenny Boeijen uit Junglebeat
kan heel creatief zijn, maar dat vindt zijn maat Sjaak maar raar. Volg de beat
van je hart en maak je eigen keuze; dat is waar het hier om draait.
Misschien een idee om hier met de klas over te praten?
Ondertussen zijn er weer hele grappige rollen en situaties die u als
regisseur natuurlijk gaat 'zetten'. Zetten is het toverwoord om teksten
te onthouden. Als je opkomt dan doe je dit, bij deze zin sta je hier en
loop je naar die kant. Daarom is regisseren een kwestie van luisteren,
maar vooral een kwestie van kijken. Nieuw dit jaar is de app om de
teksten goed te leren, zelfs aangevuld met een hoorspel. Zet deze
op en lees samen met de klas mee met de gesproken scènes
vóórdat de rollen worden verdeeld.
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Het verhaal en de liedjes
Rollen en karakters

De oude tip blijft ook nog steeds om tijdens de uitvoering
de 40%-band op te zetten in plaats van de soundmix.
Op deze 40%-band staat een hulpkoor dat meer kracht
geeft, zorgt dat de teksten verstaanbaar zijn en kan
helpen als het op die ene avond toch wat spannender is.
Probeer het eens, laat iedereen voluit zingen en dan
klinkt het toch ineens beter.

Rollenschema BASIS en GROOT
Decor en rekwisieten
Zo maak je een kroko-masker
Script versie BASIS en GROOT

De solisten staan natuurlijk niet op de 40%-band, het
gaat alleen om de stukken met het complete koor. Het
is net of er opeens een klein hulpkoortje in de jungle
staat. Dat zorgt ervoor dat de kinderen kunnen stralen
in deze musical die recht vanuit mijn hart komt...

KEER HET HANDBOEK OM VOOR
HET SCRIPT VAN VERSIE KLEIN!

De beat van mijn hart!

Carlo Boszhard

4

JUNGLEBEAT

Versie BASIS & GROOT
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Hoor je die Junglebeat? Na dit opzwepende liedje horen we eerst het gegil van Claire, die helemaal alleen in
de jungle is en achterna gezeten wordt door anacondakoningin Anna. Gelukkig is daar Tarsam, die heldhaftig
aan een liaan komt aangezwaaid om haar te redden. Maar daar zit Claire niet echt op te wachten… lijkt het.
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WAARSCHUWING!
De Benny Vreden cd’s en
USB-sticks van dit musicalpakket
zijn gecodeerd met een uniek
nummer. Bij het maken van een
kopie kunnen wij deze traceren.
Opvoerrechten gelden voor één
locatie. Uitlenen of doorgeven
aan andere scholen is illegaal
en nadrukkelijk verboden.
Dit geldt ook voor scholen die
behoren tot dezelfde stichting of
administratieve eenheid.

JUNGLEBEAT

Even verderop leidt Freek Pronk een excursiegroep rond
met kleurrijke figuren. Kenny Boeijen, een stoere bink die
niets kan boeien, is meegenomen op excursie door zijn
vriend Slimme Sjaak. Niet dat hij nu zoveel om de jungle
geeft, maar hij heeft gehoord dat er een plant groeit met
gouden bladeren. En daar heeft Slimme Sjaak wel oren naar!
Verder zijn er een aantal meiden mee op excursie. Fleur is
helemaal wild van alles wat groeit en bloeit, terwijl Esmee en
haar vriendin Romy denken dat ze in een superspannende
escaperoom zitten. En Mevrouw Van Jengelen is vooral
beledigd dat ze nog geen selfie heeft met een olifant.
Nouja zeg!
Tarsam laat zich niet zo makkelijk afschepen door Claire en
rent haar achterna, dwars door de excursiegroep heen. Die
kijken verschrikt om zich heen. "Ja, stop maar! Dat doen we
even opnieuw." klinkt het vanuit de megafoon van regisseur
Finn Nieto. Het verhaal van Tarsam en Claire wordt namelijk
opgenomen en Freek Pronks excursie loopt midden door
De wereld van de film.
Het gaat alleen niet zo goed met de opnames. De acteurs
spelen als natte kranten, de kostuumafdeling van Harry Stijl
en Jente Draad heeft niet de juiste kleding geregeld en het
Stuntteam is te bang om de stunts uit te voeren. Gelukkig
heeft Rob Prop, de man van de rekwisieten, een mooie hoed
voor actrice Claire van Wouten zodat het nog ergens op lijkt.
Klaske Klapper klapt nog maar eens met haar filmklapper
voor de volgende take en Tarsam zwaait weer aan zijn liaan.
"Ik bungel in de jungle", zingt hij vrolijk.
"Wat een mazzel!" denkt Slimme Sjaak, als hij de gouden
bladeren op de hoed van Claire ziet. Hij bedenkt een
plannetje en snijdt de liaan van acteur Sam door, die Tarsam
speelt. Als Sam valt, kan Kenny Boeijen hem vervangen in de
film en de hoed van Claire te pakken krijgen. Maar de film

Versie BASIS & GROOT

blijkt Kenny juist enorm te boeien, wie had dat gedacht! Hij
schrijft zelfs een beter script en wil de hoed van Claire niet
stelen. Slimme Sjaak is kwaad en jaloers en hij dreigt Kenny
te verlinken. "Ben jij nou Een vriend?", vraagt Kenny zich
verdrietig af.
Finn Nieto is ondertussen heel blij met het nieuwe script van
Kenny, al moet hij wel even wennen aan het verhaal over de
vriendschap tussen een mens en een krokodil. In de nieuwe
scènes spelen Tuur en Luur Krokobil en zijn vriend de
krokodil. Ze leven zich zó goed in dat Mevrouw Van Jengelen
zich een rolberoerte schrikt. En wat doen een piraat, prinses,
superheld en superheldin opeens in de jungle? Cameraman
Leroy Lens en Sonny van het geluid snappen er niks meer
van. Het enige dat Sonny zeker weet, is dat de dieren in de
jungle de meest mooie geluiden maken. Daarom zingt ze
een prachtig liedje Voor alle dieren.
Slimme Sjaak dwingt intussen Rob Prop en Claire van Wouten
te vertellen waar de hoed met de gouden bladeren is. Dat
laat Kenny Boeijen niet gebeuren! Hij springt tevoorschijn,
maar Slimme Sjaak vlucht en neemt Claire met zich mee. Hij
gaat op zoek naar het goud en wil zo snel mogelijk Gaan
met die banaan. Nu komt Freek Pronks kennis van de
jungle goed van pas. Met z’n allen bedenken ze een plan
om Slimme Sjaak in de val te lokken en het werkt! Ze krijgen
hem met de hulp van Krokobil te pakken.
Finn Nieto en zijn crew hebben alles gefilmd en de regisseur
is in zijn nopjes. Dit verhaal is veel beter dan het script met
de gouden bladeren waar hij het laatst in het café over had.
Als Slimme Sjaak hoort dat het goud maar een verhaaltje
was, krijgt hij spijt. Zou het nog goedkomen tussen hem en
Kenny Boeijen? Sonny heeft er vertrouwen in. 'Luister goed
naar de jungle en volg De beat van je hart', is haar
advies.
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Rollen & karakters
met een hart van goud. Hij is aanvankelijk erg
ongeïnteresseerd, niks ‘ken’ hem boeien (hij zegt
steeds ‘ken’ in plaats van ‘kan’). Zijn vriend Sjaak heeft
het plan om de gouden bladeren uit de jungle te
stelen. Kenny is daar totaal niet mee bezig, niets
interesseert hem. In scène 3B vindt er echter een
belangrijke schakel in zijn spel plaats: hij leest het
filmscript en gaat een nieuw verhaal schrijven. Dit ‘ken’
hem eindelijk boeien! De vriendschap met Sjaak komt
hierdoor wel op het spel te staan, hij bezingt dit in het
prachtige Lied 4 - Een vriend.
2. Slimme Sjaak: heeft maar één doel: de gouden

HOOFDROLLEN

bladeren in handen krijgen. Hij heeft daar álles voor
over, zelfs als zijn vriendschap met Kenny op het spel
staat. Sjaak speelt het spel slim en sluw, met een
vleugje humor hier en daar. Uiteindelijk trekt hij zelfs
een pistool om de gouden bladeren te vinden, en
wordt hij dus écht gevaarlijk. Gelukkig komt hij aan het
einde tot inkeer en laat hij aan het publiek zien dat hij
spijt heeft en zich schaamt voor zijn daden.
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3. Freek Pronk: de jungle kent voor deze energieke

reisleider geen geheimen. Hij weet álles van dieren en
planten en neemt de excursiegroep vol enthousiasme
mee op pad. Door Freek maken we ook kennis met de
mensen uit zijn excursiegroep. Wanneer hij écht een
jungle voor zich ziet en continue om zich heen wijst en
kijkt, gaat de groep vanzelf met hem mee. Freek is zeer
verbaasd als hij plotseling de filmcrew tegenkomt, in
‘zijn’ jungle. Hij probeert de groep altijd bij elkaar te
houden en maakt de excursie tot een groot, spannend
avontuur.
4. Mevrouw Van Jengelen: zingt al direct met

een angstige toon in Lied 1 - Junglebeat. Ze dacht
namelijk een relaxte en veilige trip tegemoet te gaan,
dus deze avontuurlijke wandeltocht door de jungle valt
haar vies tegen! Ze zeurt heel veel, maar laat haar dit
met veel drama, humor en energie spelen. Dan komt
haar rol het beste uit de verf. Repeteer ook goed haar
timing. In scène 4B is ze volledig in paniek, laat haar
echt overdreven gillen en de boel lekker op stelten
zetten.

5. Finn Nieto: regisseur die wanhopig een film

probeert te maken. Hij komt de eerste keer van
achter uit de zaal het toneel op, laat hem meteen
duidelijk maken dat dit zijn filmset is en met veel
bravoure door de zaal lopen. Al gauw blijkt zijn
wanhoop, als zijn acteurs acteren als ‘natte kranten’
(volgens hem) en hij de tekst eigenlijk niet goed vindt.
Hij is oprecht geïnteresseerd in de tekst van Kenny, laat
hem het script vol interesse lezen. Het is wel belangrijk
dat hij als regisseur altijd de leiding neemt. Een belangrijke clue aan het einde speelt hij helder uit: Sjaak
had hém horen spreken over de gouden bladeren in
een café, die dus helemaal niet bestaan.
6. Claire van Wouten: actrice maar vooral een

diva op de filmset. Ze acteert heel overdreven
(daardoor kan Finn daar later een opmerking over
maken) en speelt samen met Sam en Anna. Gebruikt
haar fysieke spel om over de top te spelen. In scène 1B
ontmoet ze voor het eerst de excursiegroep, hier kan zij
duidelijkheid scheppen en onderscheid maken tussen
de twee werelden van de excursiegroep en de filmcrew.
In Kenny vindt ze iemand die eindelijk beseft wat ze
waard is.

7. Sam: acteur die ‘Tarsam’ speelt en net als Claire

en Anna heel overdreven toneelspeelt. Komt klungelig
aan een liaan (touw) en met een paar goede oerkreten
het toneel op, zodat de junglesfeer goed neergezet
wordt. In Lied 3 - Ik bungel in de jungle kan hij
lekker theatraal spelen en uitbeelden wat er gezongen
wordt. Focus in de choreografie goed op het cruciale
moment hierin: de liaan breekt en hij valt op de grond.
Ensceneer dit bijv. in slow-motion. Na het lied blijft
hij op het toneel liggen en ook later in het spel zit zijn
been nog in het gips.
8. Romy: superenthousiast meisje, denkt dat ze in

een escaperoom zit. Speelt samen met haar vriendin
Esmee. In alles ziet ze een nieuwe aanwijzing of hint
voor de escaperoom. Speel dit grappig en geloofwaardig uit. Komt er in scène 6B pas achter dat ze
niet in een escaperoom zijn.
9. Esmee: superenthousiast meisje, denkt dat ze in

een escaperoom zit. Speelt samen met haar vriendin
Romy. In alles ziet ze een nieuwe aanwijzing of hint
voor de escaperoom. Speel dit grappig en geloofwaardig uit. Komt er in scène 6B pas achter
dat ze niet in een escaperoom zijn.

FREEK
PRONK

CLAIRE
VAN

SLIMME
SJAAK
Kenny Boeijen

WOUTEN
MEVROUW VAN
JENGELEN
JUNGLEBEAT
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SAM

GROTE ROLLEN

1. Kenny Boeijen: een stoere, macho jongen

ROMY & ESMEE
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is in flora en fauna. Ze stelt veel vragen, laat haar ook
in stil spel heel nieuwsgierig spelen. Maak gebruik van
een verrekijker en laat haar continu bezig zijn met haar
omgeving (ook richting het publiek).
11. Anna: actrice die samen met Claire en Sam op de

13. Leroy Lens: de (serieuze) cameraman van de

film. Is onlosmakelijk verbonden met zijn camera, hij
legt altijd alles vast. Speelt veel samen met Sonny en
werkt al jaren met regisseur Finn Nieto. Komt aan het
einde met het geniale plan om van de film een musical
te maken.

filmset heel overdreven acteert. Ze speelt een Anacondakoningin en slist als ze in haar rol is. Laat haar in deze
rol heel theatraal en met veel spanning acteren, zodat
het onderscheid tussen ‘in’ en ‘uit’ haar karakter zijn
helder overkomt. Anna is blij met het vernieuwde script
van Kenny, ze vindt dat hij meer inhoud geeft aan de
film.

14. Klaske Klapper: is een energiek, grappig

12. Sonny: doet het geluid van de film. Ze heeft een

wil dan een mooie rol in de film. Speelt samen met
boezemvriend Luur. Krijgt uiteindelijk de rol van
Krokobil (kan praten met een krokodil). Zingt samen
met Luur het komische Lied 5 - Krokobil.

koptelefoon op en een microfoon bij zich. In haar stille
spel is ze ook altijd met het geluid van de film bezig
en ze kan dan ook over niets anders praten. Speelt
veel samen met Leroy Lens en regisseur Finn Nieto. Ze
luistert goed naar wat ze om zich heen hoort en heeft
een mooie zangsolo in Lied 6 - Voor alle dieren.

meisje en opnameleidster van de filmcrew. Ze heeft
een filmklapper in haar handen, laat haar deze lekker
actief gebruiken. In Lied 2 - De wereld van de film
heeft ze haar eigen moment met het klappen van haar
filmklapper.
15. Tuur: is een komische figurant, die niets liever

16. Luur: is een komische figurant, die niets liever

regelt alle props. Hier is hij overduidelijk behoorlijk
trots op. Heeft ook de gouden bladeren voor de hoed
van Claire in handen, waardoor Sjaak hem al gauw
weet te vinden. Denkt eerst dat het pistool van Sjaak
ook een prop is, en valt daarna heel theatraal flauw.

21. Supermeisje: figurant in de film, speelt een

superheldin. Samen met de andere figuranten heeft
zij een belangrijke rol in Lied 2 - De wereld van
de film. Ze heeft een verkeerd kostuum aan en voelt
ook aan dat er iets niet klopt. Speel de grappige
verwijzingen naar haar eigen rol goed uit.

18. Harry Stijl: is de (arrogante) baas van de

kostuumafdeling en heeft het zogenaamd ongelooflijk
druk. In werkelijkheid heeft hij alle tijd en knapt zijn
assistente Jente Draad alles voor hem op. Speel dit op
een goede manier uit en krijg daarmee de lachers op
de hand.
19. Jente draad: de hardwerkende assistente van

22. Piraat: figurant in de film, speelt een piraat.
Samen met de andere figuranten heeft hij een
belangrijke rol in Lied 2 - De wereld van de film.
Hij heeft een verkeerd kostuum aan en voelt als
eerste aan dat er iets niet klopt. Speel de grappige
verwijzingen naar zijn eigen rol goed uit.

Harry Stijl. Zij knapt alles voor hem op en is écht heel
erg druk. Laat haar in fysiek spel de tegenpool zijn
van Harry: waar hij heel rustig rondloopt, is zij heel
beweeglijk en altijd met van alles druk in de weer.

LUUR

FLEUR
SONNY
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held. Samen met de andere figuranten heeft hij een
belangrijke rol in Lied 2 - De wereld van de film.
Hij heeft een verkeerd kostuum aan en voelt aan dat er
iets niet klopt. Speel de grappige verwijzingen naar zijn
eigen rol goed uit.

17. Rob Prop: is druk in de weer op de filmset en

LEROY LENS

ANNA

20. Superjongen: figurant in de film, speelt een

wil dan een mooie rol in de film. Speelt samen met
boezemvriend Tuur. Krijgt uiteindelijk de rol van Dill,
de krokodil. Zingt samen met Tuur het komische
Lied 5 - Krokobil.

KLASKE
KLAPPER
JUNGLEBEAT

TUUR
Versie BASIS & GROOT

SMAAKMAKERS

10. Fleur: een vrolijk meisje dat supergeïnteresseerd

ROB
PROP

HARRY STIJL
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23. Prinses: figurant in de film, speelt een prinses.

Samen met de andere figuranten heeft zij een
belangrijke rol in Lied 2 - De wereld van de film.
Ze heeft een verkeerd kostuum aan en voelt ook aan
dat er iets niet klopt. Speel de grappige verwijzingen
naar haar eigen rol goed uit.
24. Stuntman Jan: leider van het stuntteam in

de film. Oudste broer van Han en Nan en man van An.
Controleert zijn omgeving zeer grondig. Hij lijkt heel
stoer, maar durft in werkelijkheid niet veel.
25. Stuntman Han: stuntman, broer van Jan en

Nan. Controleert zijn omgeving zeer grondig. Hij lijkt
ook heel stoer, maar durft nog minder dan Jan.
26. Stuntman Nan: stuntman, broer van Jan en

Han. Controleert zijn omgeving zeer grondig. Lijkt erg
stoer, maar hij durft absoluut niks.
27. Stuntvrouw An: de stoere vrouw van Jan. Zij

is ook onderdeel van het stuntteam, ondersteunt waar
nodig en doet de boekhouding van het stuntbedrijf.
Zij durft juist alles, maar rekent hier wel een goede
(stunt)prijs voor.

28 t/m 34. Danscrew: deze stoere jongens en

meiden vormen de danscrew van de musical. Zij maken
van een aantal liedjes een waar dansspektakel en
hebben een danssolo in Lied 5 - Krokobil en
Lied 7 - Gaan met die banaan. In deze liedjes kun je
denken aan: allemaal verkleed als krokodillen in Lied 5
en allemaal als apen in Lied 7. Ideale rollen voor
spelers die het lastiger vinden om te spreken op
toneel, maar echt kunnen knallen in een
(zelfgemaakte) choreografie.

EXTRA ROLLEN VERSIE GROOT:
35. Pia: naaister en kledingstyliste, maakt onderdeel

uit van de kostuumafdeling van Harry Stijl en Jente
Draad. Serieuze dame, werkt heel hard.
36. Elsie: naaister en kledingstyliste, maakt

37. Fred: schoenenstylist, maakt onderdeel uit van

WELKE VERSIE SPELEN?

38. Ed: haarstylist, maakt onderdeel uit van de

Junglebeat is uitgeschreven voor
12 tot en met 40 spelers. Door gebruik
te maken van dubbelrollen is het niet
nodig om rollen uit het script te halen.

de kostuumafdeling van Harry Stijl en Jente Draad.
Speelt lekker vet en theatraal en is alleen maar bezig
met schoenen, schoenen en nog eens… schoenen!

kostuumafdeling van Harry Stijl en Jente Draad. Heeft
altijd een flesje water en/of haarlak in zijn handen, en
spuit daar ook regelmatig mee in het luchtledige
(in plaats van op iemand zijn/haar haren).
39. Kim: make-up artist, maakt onderdeel uit van

de kostuumafdeling van Harry Stijl en Jente Draad.
Ze houdt erg van make-up, maar heeft soms niet door
wat de consequenties zijn van (teveel) make-up.
40. Nienke: model, moet urenlang in een

(onmogelijke) pose stilstaan. Het stylingteam vergeet
haar regelmatig. Laat haar de overgangen grappig
uitspelen.

onderdeel uit van de kostuumafdeling van Harry Stijl
en Jente Draad. Serieuze dame, werkt heel hard.

PRINSES

Versie GROOT heeft 33 tekstrollen en 7 dansrollen (totaal 40 rollen) en kan gespeeld
worden vanaf 24 spelers.
Met meer dan 40 spelers kun je:
- de Danscrew uitbreiden
- het Stuntteam vergroten
- meer figuranten toevoegen
(naast Superjongen, Prinses enzovoort)
- een koor vormen dat de liedjes zingt
- andere rollen rondom de voorstelling
inzetten zoals gastheer/gastvrouw,
decormakers of licht- & geluidsmensen

Van alle versies staan tekstboeken voor de
leerlingen op CD 3/USB-stick, kant-en-klaar als
pdf of wijzigbaar als Word.
HET

SUPERJONGEN

STUNTTEAM

PIRAAT
12

Versie BASIS heeft 27 tekstrollen en 7 dansrollen (totaal 34 rollen) en kan gespeeld
worden vanaf 18 tot en met 34 spelers.

Extra scène versie GROOT
Versie GROOT heeft een losse, extra scène: 5C.
Heb je minder dan 35 spelers, maar vind je
deze scène wel heel leuk? Dan kun je scène 5C
natuurlijk prima toevoegen aan versie KLEIN
of versie BASIS en een paar extra dubbelrollen
inzetten.

SUPERMEISJE

JENTE
Draad

Versie KLEIN heeft 18 rollen en kan gespeeld
worden vanaf 12 tot en met 18 spelers.

JUNGLEBEAT

Versie BASIS & GROOT

Vragen? Neem contact met ons op!
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LIED
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Gebruik rollenschema BASIS en voeg onderstaande toe :
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Jente Draad
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x
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x

x
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x

x
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x
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x
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Anna

x

x
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x
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x
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x

x

22

Piraat
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Danscrew
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6a

6b

7
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Mogelijke dubbelrollen
versie BASIS en versie GROOT

x

sam kan dubbelen
met Harry Stijl.

anna kan dubbelen
met prinses.

romy kan dubbelen
met stunt an.

tuur kan dubbelen
met piraat.

esmee kan dubbelen
met jente draad.

luur kan dubbelen
met superjongen.

x

fleur kan dubbelen

met supermeisje.

x

JUNGLEBEAT
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De mannen van
het stuntteam kunnen

samengevoegd worden
tot 1 of 2 stuntmannen.
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Liaan

Het Decor

De musical speelt zich af, hoe kan het ook anders, in de jungle! Er is maar één decor, dus er
zitten geen lastige wisselingen tussen de scènes. Zorg ervoor dat de hele zaal in thema is,
te beginnen met het toneel. Schilder bladeren, bomen, stenen en andere dingen die je in de
jungle vindt op karton of op een groot wit laken dat je tegen de achterwand van het toneel
hangt. Maak het Junglebeat-logo groot na (of print het groot) en hang dat in het midden op
de achterwand. In scène 1B is er in de excursiegroep verwarring over een toekan, dus het is
leuk als de spelers daar naar kunnen wijzen.

Camera

Het is belangrijk dat er een liaan (een touw) op het toneel hangt. Als het kan, is het geweldig
als Sam (alias Tarsam) daar ook echt aan kan zwaaien en hangen.
Verder verstoppen spelers zich af en toe op toneel, dus is het handig als er een paar planten
met grote bladeren op toneel staan. Kleed de zaal ook aan met lianen, planten en
jungle-onderdelen en de sfeer zit er meteen goed in!

Hoed met
gouden bladeren

plant
(om achter te schuilen)
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nepslang

JUNGLEBEAT

Het rekwisiet waar het allemaal om draait in Junglebeat zijn
de gouden bladeren. Eerst heeft Rob Prop deze nog los,
daarna zitten ze op de hoed van Claire. Maak ze bijvoorbeeld
van karton en zorg dat ze lekker opvallen. Ook de nepslang
van Anna speelt een rol in het spel. Dit rekwisiet mag juist zo
knullig mogelijk zijn, het liefst een sok met twee ogen erop
die Anna op haar hand heeft.
Klaske is natuurlijk nergens zonder haar filmklapper. Het
is leuk als deze van hout is en ook echt geluid maakt als Klaske
ermee klappert. Sonny heeft een microfoon op een stok plus
koptelefoon en Leroy Lens heeft altijd een camera vast. Maak
deze onderdelen van kartonnen dozen (camera) en een met
zwart papier omwikkelde chipskoker op een stok (microfoon).
Het krokodillenmasker van Luur mag ook niet ontbreken.
Op de volgende pagina lees je hoe je die zou kunnen maken.
De overige rekwisieten zijn redelijk eenvoudig. Zo heeft
Jente Draad bijvoorbeeld haar armen altijd vol kleding, is
Freek Pronk verknocht aan zijn verrekijker en heeft Mevrouw
Van Jengelen een handtas bij zich.

Microfoon
Filmklapper

Rekwisieten

Versie BASIS & GROOT

Op CD 3/de USB-stick staat een lijst met alle rekwisieten en
ze staan ook aan het begin van elke scène opgesomd. Vaste
rekwisieten worden daar alleen de eerste keer vermeld bij het
karakter dat ze gebruikt.
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LIED 1: JUNGLEBEAT
CD 1: track 1 - zang of CD 2: track 1 - 40% en track 12 - soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool

Iedereen:

In de jungle!

1.

Van Jengelen:
Iedereen:

Van Jengelen:
Iedereen:
Van Jengelen:
Iedereen:

Iedereen:

Iedereen:

Van Jengelen:
Iedereen:

Van Jengelen:
Iedereen:

22

Hoor je de dieren?
Kijk, apen zwieren
van boom tot boom.
Een krokodil…
Wees stil!
Een groene wereld,
een mooie wereld.
Ik wil hier wonen.
Ik wil weg!
Waarom?
Kom, we gaan hier de boel verkennen.
Hoor ik een leeuw?
Welnee joh, en ik schreeuw...

Iedereen:
Van Jengelen:
Iedereen:

Iedereen:

Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom, geniet van junglebeat.
Whoohoo.
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom geniet, de trommels razen.

Iedereen:

In de jungle!

Iedereen:

Wel duizend planten
en olifanten.
Wie gaat er mee?
Durf het niet aan.
We gaan!
Een groene wereld,
een mooie wereld.
Ik wil hier wonen.
Ik wil weg!
Waarom?

Refrein:

Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom, geniet van junglebeat.
Whoohoo.
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom geniet, de trommels razen.
In de jungle!

Refrein:

2.

Kom, we gaan hier de boel verkennen.
Hoor ik een leeuw?
Welnee joh, en ik schreeuw...

Brug:

In het woud,
al eeuwenoud,
waar de mens niks aan gedaan heeft,
puur natuur.
We zijn hier te gast
dus opgepast.
Ik verheug me op een spannend
avontuur.

Refrein:

Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom, geniet van junglebeat.
Whoohoo.
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom geniet, de trommels razen.
In de jungle!
Whoooooo hé!

Iedereen gaat af behalve Claire van Wouten.
Start gelijk de cd/USB-stick voor
de spannende junglemuziek.
CD 1: track 2 (zang) of CD 2: track 2 (40%)
en track 13 (soundmix) of USB-stick: alle versies

start

SCÈNE 1a

Claire van Wouten staat even in een freeze en kijkt vervolgens verschrikt
en vol spanning om zich heen. Ze is bang.
Claire van Wouten: (roept) Help! O, help dan toch, ik ben verdwaald!
Wie o wie kan deze prachtige meid helpen? Help me!
Sam: (rent op met Tarzan-kreet) Ooooowhoeoooowhoeoooo! Geen paniek,
hier ben ik: Tarsam!
Claire van Wouten: (bang) O nee, een wildvreemde vent! Wie ben jij? Ga weg.
(wappert hem theatraal weg met haar handen)
Sam: (kijkt achter zich waar die vreemde vent dan zou moeten staan) Vreemde vent?
Ik zie niemand. Waar dan? Ik... (loopt richting Claire)
Claire van Wouten: (onderbreekt Sam) Staan blijven jij! Anders ga ik keihard gillen.
Sam: Maar je wilt toch hulp? Ik ben hier in de jungle geboren, laat mij je helpen.
Ik ben een held... (draait naar publiek en knipoogt) de man van je dromen.
Claire van Wouten: (gilt) Aaaaaaah! (rent in paniek af) Help me dan toch!
Sam: (blaast in zijn hand en controleert zijn adem) Nee, dat kan het niet zijn.
(tegen het publiek) Zo’n meisje, helemaal alleen in de jungle. En hoe komt ze hier...
het is hier reuzegevaarlijk! (gaat af en roept ondertussen) Wijffie!
De excursiegroep komt op. Freek Pronk, Fleur, Mevrouw Van Jengelen, Esmee,
Romy, Slimme Sjaak en Kenny Boeijen.
Freek Pronk: (loopt voorop) Natuurlijk is het hier veilig! Zolang jullie maar bij mij
blijven, jullie excursieleider. Laten we elkaar eerst eens beter leren kennen. Ik ben
Freek Pronk. (tegen Kenny) En jij?
Kenny Boeijen: Kenny Boeijen.

JUNGLEBEAT
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Freek Pronk: (denkt na) Waarom kan het je niet boeien?

Mevrouw Van Jengelen plukt ondertussen de bessen die ze gezien heeft en
wil ze opeten.

Kenny Boeijen: Ik heet Kenny... Kenny Boeijen.

Freek Pronk: Luister, er zijn hier wel duizend planten en.... (schrikt als hij naar
Mevrouw Van Jengelen kijkt) Stop! Niet opeten, die bessen zijn giftig!

Freek Pronk: O, dat ken... Ik dacht even dat je niet geïnteresseerd was, haha!
(lacht een beetje gemaakt)
Kenny Boeijen: (bloedserieus) Nee, totaal niet.
Freek Pronk: (lacht weer gemaakt) Haha! (bedenkt zich ineens wat er gezegd is) O?
Slimme Sjaak: (tegen Freek) Ja, daarom heb ik Kenny uitgenodigd om op avontuur
te gaan in de jungle. Misschien kan dat hem eindelijk boeien. Wij zijn namelijk goeie
vrienden. (geeft Freek een hand) Slimme Sjaak is de naam.
Esmee: (overdreven enthousiast) Hoi, ik ben Esmee en dit is mijn vriendin Romy.
Romy: (overdreven enthousiast) Wij vinden het zooo gaaf om in deze escaperoom te
zitten. We kunnen niet wachten op een clue om in een nieuwe ruimte te komen!
Freek Pronk: (beetje verbaasd) Nee nee, dit is een echte jungle.
Esmee: Hmmm. (tegen Romy) Dat is vast een verborgen hint of zo.

Slimme Sjaak: (tegen Kenny) Ze is inderdaad giftig!
Mevrouw Van Jengelen: (tegen Freek) Hoelang heb ik nog te leven?
(gaat op de grond liggen en zegt dramatisch) Ik ga vast op de grond liggen...
(alleen haar hoofd omhoog) en zie ik nog een olifant of niet?!
Fleur: (kijkt naar de bessen in de hand van Mevrouw Van Jengelen) U heeft geluk,
deze bessen zijn oké!
Freek Pronk: Maar die bessen ernaast zijn wel zeer gevaarlijk. Niet meer zomaar
iets in uw mond stoppen, Mevrouw… (kijkt haar vragend aan)
Mevrouw Van Jengelen: (staat boos op) Van Jengelen is de naam. Ik verwacht een
leuke, interessante trip! Maar wel zonder gevaar, dus laat mij een aardige tijger zien,
nu!

Op de achtergrond ziet Mevrouw Van Jengelen wat bessen hangen.
Ze scharrelt er nieuwsgierig naartoe.

Slimme Sjaak: Eerst die planten met die gouden bladeren graag!

Fleur: Ik ben Fleur, dol op flora en fauna. Meneer Pronk, wat kunt u
vertellen over de planten en dieren om ons heen?

Freek Pronk: Mensen, mensen, laat alles maar aan mij over. Volg mij, dan kan er niks
gebeuren. (cynisch tegen het publiek) Wat een leuke mensen... op naar het moeras.
Laterrrrr!

Freek doet (overdreven) zijn mond open om te gaan vertellen,
maar wordt onderbroken.

Esmee en Romy: (overdreven enthousiast) Gaaf, een nieuwe ruimte!

Kenny Boeijen: (ongeïnteresseerd) Boeien.

Iedereen gaat af.

Slimme Sjaak: (stoot Kenny aan) Jawel, man! Ik heb een verhaal
opgevangen dat er planten in deze jungle zijn met gouden bladeren.

start

Kenny Boeijen: Dat ken nie!
Slimme Sjaak: (knipoogt veelbetekenend naar Kenny) Nooit van bladgoud
gehoord?

SCÈNE 1B

Claire van Wouten rent op, nog steeds in paniek.

Esmee: (al zoekend naar aanwijzingen) Wat een spannende room, Romy.

Claire van Wouten: (buiten adem) Waarom moet mij dit nou overkomen? Ik dacht
leuk een stukje te vliegen, moet ik een noodlanding maken. En dan kom ik terecht
in deze jungle waar ik achterna wordt gezeten door…

Romy: (enthousiast) Ik geef je op een briefje: dat bladgoud is weer een hint!

24

Mevrouw Van Jengelen: (spuugt ze snel uit en is boos) Wat?! En dat zegt u nu pas?
Ik dacht een leuke trip te gaan maken op de rug van een olifant. Maar wat is het hier
benauwd, wie regelt hier de airco? (wappert zich koelte toe met haar hand)

JUNGLEBEAT

Versie BASIS & GROOT

25

Harry Stijl en Jente Draad komen op. Harry Stijl loopt voorop en heeft het
zogenaamd heel druk. Jente Draad komt achter hem aan met een hele berg
kleding in haar armen.

start

Harry Stijl: O, druk druk druk! Wat heb ik het toch zwaar.

Freek Pronk komt op met de excursiegroep achter zich aan.

Jente Draad: (sarcastisch) Ja, heel zwaar!
Harry Stijl: Heeft dan niemand medelijden? Kijk eens hoe druk ik ben met... eh...
druk zijn!
Jente Draad: Zeker, meneer Stijl. Ik moet alle kleding maken, stoffen uitzoeken,
wassen, en u...
Harry Stijl: Ik heb alle druk!

Freek Pronk: Nogmaals sorry voor deze onderbreking, mensen. Zaten we ineens
in een hele slechte film.
Mevrouw Van Jengelen: Ik heb het gevoel dat ik daar nog steeds in zit. Waar is het
echte avontuur... waar zijn de apen? (kijkt de zaal in) Ik ruik ze wel, maar ik zie ze niet.
Esmee: (kijkt ook de zaal in) Ja, die zijn mooi nagemaakt zeg.
Romy: Net echt, en die daar (wijst naar iemand in de zaal) heeft zo’n rare kont.

Finn Nieto: Harry, kan jij een hoed...
Harry Stijl: (onderbreekt Finn, steekt hand op) Geen tijd! Kom Jente, help me
even met druk zijn. Druk druk druk.

Esmee: Nee, dat is haar mond, gekkie.
Freek Pronk: (maakt het spannend) Sssssst.

Harry Stijl en Jente Draad gaan af.

Fleur: Wat is er? Waarom doet u nou een slang na?

Finn Nieto: (tegen Rob) Regel jij dan die hoed maar, Rob. (tegen de rest)
Ik moet toch iets doen... of heeft iemand een beter idee?

Freek Pronk: (nog steeds spannend) Daar! (wijst naar de coulissen en
fluistert) Een giraf. Volg mij. (wenkt de groep hem te volgen)

Sonny: Geen acteurs? Het klinkt hier prachtig.

Freek Pronk, Fleur, Esmee, Romy en Mevrouw Van Jengelen
lopen op hun tenen af.

Finn Nieto: De producent ziet me aankomen. We maken hier geen
natuurfilm.

Slimme Sjaak: (tegen Kenny) Ken jou zeker niet boeien?
Kenny Boeijen: Giraf? Nee, krijg ik een zere
nek van het omhoog kijken. (zucht) Wat doen
we hier, Sjaak? De jungle is toch ook niks voor
jou? Je zit toch liever gezellig in een café?

Rob Prop: Nou, die worden best goed bekeken hoor. Zo zag ik laatst…
Sonny: (onderbreekt hem) We hebben genoeg gehoord, Rob!
Rob Prop: (zucht) Oké, ik zoek wel wat. (tegen Klaske) Help je mee,
Klaske Klapper? (loopt hoofdschuddend af) Tjongejonge, of een
hoed met iets erop het verschil gaat maken.

Slimme Sjaak: (samenzweerderig) En precies daar hoorde
ik dat verhaal over die planten.
Kenny Boeijen: (moet lachen) Planten? Met die
gouden bladeren bedoel je?

Klaske Klapper: (loopt achter Rob aan) Misschien een klaproos?
Finn Nieto: Geen woord tegen de acteurs. Wij stralen vertrouwen uit!
We houden dit onder de hoed.

Slimme Sjaak: Kenny, luister naar je vriend Slimme Sjaak!
Ik hoorde een vent fluisteren over goud. Kon hem niet
goed zien, maar hij zat vlak achter me.
Ik dacht: wat hoor ik nou?!

Iedereen gaat af.

34

SCÈNE 2B
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Kenny Boeijen: Ken ik me voorstellen, gab!

Het Stuntteam komt op.

Slimme Sjaak: Helemaal geen grap! Hij bleef maar babbelen dat in deze jungle...
(achter Sjaak loopt nu Rob Prop op, samen met Klaske Klapper) ergens planten
moeten zijn met die...

Stunt Jan: Aan de kant!

Rob Prop: ...Gouden bladeren. Zijn ze niet prachtig? (tevreden) Laat dat maar
over aan Rob Prop.

Stunt Nan: Aan de kant!
Stunt An: (sussend) Niks aan de hand.

Klaske Klapper: Deze gaan mooi op de hoed van Claire van Wouten!
Wordt het toch nog een gouden film.

Stunt Jan: Wij gaan eerst kijken of alles veilig is. (stampt op de grond)
De ondergrond is hard.

Rob Prop en Klaske Klapper gaan weer af.
Slimme Sjaak: (enthousiast tegen Kenny) Dat zijn ze! En die moeten wij hebben,
Kenny! (samenzweerderig) Dit moeten we slim aanpakken.

Stunt Han: Heel hard!
Stunt Nan: Keihard!

Kenny Boeijen: Nee... dat kennen we toch niet maken?

Stunt An: (haalt haar schouders op) Valt mee.

Slimme Sjaak: Jij gaat aanpappen met die Claire en dan jat je die bladeren.

Stunt Han: (pakt de liaan) Wij controleren nu de liaan.

Kenny Boeijen: Die vrouw is bezig met een film, Sjaak!

Stunt Jan: Ik zie het al: te dun!

Slimme Sjaak: Waar jij in gaat spelen. Die Tarsam die ze nu
hebben, ga jij vervangen. Dan is het normaal dat je op de filmset
bent en dan sla je je slag.

Stunt Han: Ik zie het ook: te dik!

Kenny Boeijen: (twijfelt) Maar hoe gaan we dat voor elkaar
krijgen? Ik ken moeilijk zijn liaan doormidden knippen!
Slimme Sjaak: Briljant plan, Kenny, mijn vriend! Die Tarsam
gaat neer, haha!
Slimme Sjaak slaat zijn arm om Kenny Boeijen heen en ze lopen
beiden gniffelend af. Finn Nieto en de filmcrew komen op.
Finn Nieto: Oké mensen, we gaan door met de film!
(kijkt om zich heen) Mag ik iedereen weer op de set?
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Stunt Han: Aan de kant!

Stunt Nan: Weet je wat ik zie? Het zit te
veel tussen dik en dun in!
Stunt An: (kalm) Precies goed.
Finn Nieto: (tegen Stunt Jan) Wat is dit?
(tegen Stunt An) Nou, dan doet zij de
stunt maar.
Stunt Jan: (stapt gewichtig naar voren)
Ho ho, dat kan niet. U heeft gevraagd
om een stuntman. Dit is mijn vrouw.

Sam en Claire van Wouten komen op.

Finn Nieto: Ook goed, niemand gaat zien dat het
Tarsam niet is.

Sam: Meneer Nieto, is dit die scène waarin ik heel vaak aan
de liaan moet bungelen?

Stunt Han: Zijn vrouw is geen stuntvrouw,
ze doet onze boekhouding.

Finn Nieto: Ja, maar jij niet, daar hebben we het stuntteam voor!

Stunt Nan: En steunt ons bij gevaarlijk
stunts.

JUNGLEBEAT
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WELKOM BIJ VERSIE KLEIN!

d
u
o
Inh

Junglebeat is een hilarische musical over het vinden van
je passie en je dromen najagen. Het vrolijke verhaal en de
mooie boodschap maken het een geweldig afscheid voor
groep 8.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk groepen het
avontuur aangaan met Freek Pronk, Kenny Boeijen,
Claire van Wouten, Finn Nieto en de anderen hebben
we het handboek in een nieuw jasje gestoken.
In dit uitgebreide boek voor de leerkracht/regisseur
vind je zoals altijd allerlei informatie over het verhaal,
de liedjes, de karakters uit de musical en de rolverdeling.
En vanaf nu kunnen echt alle regisseurs met dit mooie
handboek aan de slag. Want naast het script van versie
BASIS staat ook het script versie GROOT en het volledige
script versie KLEIN erin. Door handig gebruik te maken
van de voorgestelde dubbelrollen kun je direct met de
musical aan de slag, ongeacht het aantal spelers.

5 Welkom bij versie KLEIN!
6 Rollenschema KLEIN
7 Script versie KLEIN

Op de pagina's hierna vind je het rollenschema KLEIN
met de mogelijke dubbelrollen en het volledige script van
deze versie. Draai ook vooral het handboek om voor extra
info. Op zoek naar het decor en de rekwisieten? Die staan
aan de andere kant. Net als uitgebreide omschrijvingen
van de karakters en een knip-en-vouw-plaat voor een
krokodillenmasker, plus natuurlijk alle info over versie
BASIS en GROOT.

KEER HET HANDBOEK OM VOOR O.A.:

•
•
•
•
•
•
•

4

Voorwoord
Colofon
Het verhaal en de liedjes
Rollen en karakters
Decor en rekwisieten
Zo maak je een kroko-masker
Script versie BASIS en GROOT

Veel plezier met Junglebeat en vergeet niet...

volg de beat van je hart!

JUNGLEBEAT

Versie KLEIN
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Rollenschema Klein
Scéne

LIED
1

Kenny Boeijen

2

Slimme Sjaak

3

Freek Pronk

4

Mevrouw Van Jengelen

5

Finn Nieto

6

Claire van Wouten

7

Sam

8

Anna

9

Sonny

10

Leroy Lens

11

Klaske Klapper

12

Tuur/Krokobil

13

Luur/Krokodil

14

Rob Prop

15

Harry Stijl

16

Jente Draad

17

Stunt Nan

18

Stunt An
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x
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7
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x
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8
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4
L5
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Mogelijke dubbelrollen versie KLEIN
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sam kan dubbelen
met Harry Stijl.

Leroy lens kan
dubbelen met Tuur.

Anna kan dubbelen
met Jente draad.

Klaske Klapper kan
dubbelen met Stunt NAN.

Sonny kan dubbelen
met stunt an.

Rob prop kan
dubbelen met luur.

JUNGLEBEAT

Start musical
versie KLEIN

Versie KLEIN
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LIED 2: DE WERELD VAN DE FILM
CD 1: track 3 - zang of CD 2: track 3 - 40% en track 14 - soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool

De filmcrew komt op van achter in de zaal. Deze bestaat uit
Finn Nieto, Sonny, Leroy Lens en Klaske Klapper.
Finn Nieto: (roept naar het podium, rustig, met autoriteit)
Ja, stop maar! (geïrriteerd) Wie heeft deze mensen daar
neergezet? Wat doen die mensen daar op mijn set?!

Iedereen:

Freek Pronk: Set? Wat bedoelt u?
Finn Nieto: (komt nu het toneel op) Wij filmen hier in de jungle,
beste man. Ik ben Finn... Finn Nieto, regisseur. (wijst naar Claire)
En herkent u haar niet? Claire van Wouten, de beroemde
actrice. We maken hier haar nieuwste bioscoophit.
Stuntteam:

Claire van Wouten: Nou ik weet het niet hoor! Ik heb
zulke slechte teksten (doet zichzelf overdreven na) Help!
O, help dan toch, ik ben verdwaald!
Sam: Nou, mijn rol is nog stommer. Loop ik bijna te vechten
met een slang, die meer lijkt op een oude sok met
pingpongballen in plaats van ogen.

Finn:

Anna rent op, nog volledig in haar rol.

Ben je er klaar voor?
Daar gaan we dan.
Ben je er klaar voor?
Ontspan je dan.
En wordt het spannend?
Verman je dan
want onze film is te gek!
Maar die is nog lang niet klaar.
Een nieuwe scène staat gepland.
En alles moet nu kloppen.
Het publiek is zeer verwend.
Geluid...
Camera...
En actie!

waar men van houdt.
Want onze film is te gek.
Stuntteam:

Maar die is nog lang niet klaar.
Een nieuwe scène staat gepland.
En alles moet nu kloppen.
Het publiek is zeer verwend.

Finn:

Geluid...
Camera...
En actie!

Klaske Klapper klapt met haar filmklapper.

Iedereen:

Klaske Klapper klapt met haar filmklapper.

Anna: Sssso, nou heb ik je, Tarssssam... Ik eet je op!
Iedereen:

Sam: Kappen nu! We zijn gestopt.
Anna: (direct uit haar rol, slist niet meer) O gelukkig,
ik hoop dat het met een slisser afloopt... wat een slechte film.
Finn Nieto: Nee, mensen, het is geweldig! Een meisje, weerloos en alleen. En een
held met brede kaaklijn. Zo’n originele film wordt bijna nooit meer gemaakt. Alles
kan in ... (maakt het groot, ziet het helemaal voor zich) de wereld van de film.
(tegen Freek) Haal jouw mensen hier snel weg. (tegen de filmcrew) Maak de set
klaar… en... actie!
Start gelijk de cd/USB-stick voor Lied 2: De wereld van de film.
De hele filmcrew blijft op toneel, de excursiegroep loopt af. Verder komen Rob Prop
en het Stuntteam (Stunt Nan en Stunt An) op. Het Stuntteam kan een deel van het
refrein specifiek zingen en in de instrumentale break een voor een naar voren komen
om een stoere pose te geven en even in de spotlight te staan.
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Refrein:

Film! Film! Film!
De wereld van de film,
dat is het helemaal.
Humor! Drama! Spanning!
De wereld van de film,
die heeft het allemaal.
Er wordt keihard gewerkt
aan een knaller van een hit.
En iedereen die in de bios zit
die roept dan:
Film! Film! Film!
De wereld van de film.
En deze vind ik geniaal.
Geniaal!

2.

En vele prijzen,
we gaan voor goud.
Winnen de Oscar.
Dus welbeschouwd
staan hier de winnaars

Versie KLEIN

Refrein:

Film! Film! Film!
De wereld van de film,
dat is het helemaal.
Humor! Drama! Spanning!
De wereld van de film,
die heeft het allemaal.
Er wordt keihard gewerkt
aan een knaller van een hit.
En iedereen die in de bios zit
die roept dan:
Film! Film! Film!
De wereld van de film.
En deze vind ik geniaal.
Geniaal!
Instrumentale break

Iedereen:

Er wordt keihard gewerkt
aan een knaller van een hit.
En iedereen die in de bios zit
die roept dan:
Film! Film! Film!
De wereld van de film.
En deze vind ik geniaal.
Geniaal!
Geniaal!
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LIED 5: KROKOBIL
Luur kruipt op handen en voeten op, met op zijn hoofd een krokodillenmasker.

CD 1: track 6 - zang of CD 2: track 6 - 40% en track 17 - soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool
				

Mevrouw Van Jengelen: (springt op) Ik sla je met mijn handtas en daarna maak ik er
eentje van je!
Mevrouw Van Jengelen rent naar Luur en wil met haar tas op zijn kop slaan.
Luur: (heft zijn handen boven zijn hoofd) Stop!

Iedereen:

Sonny: (verbaasd) Dat klinkt niet als een krokodil.
Luur: Ik ben het, Luur, een figurant. Maar nu niet meer want
we hebben een echte rol gekregen.
Mevrouw Van Jengelen: Nou, ik kreeg bijna een rolberoerte!
Luur: Ik speel nu Dill de krokodil.
Tuur: En ik speel Krokobil.

1.

Wie kent niet het verhaal van ene Bill?
Die zag ooit een enorme krokodil.
Dus hij dacht, ik ben verloren
want dat dier dat eet me op.
Arme ik, kost dit mijn kop?
Maar de kroko deed heel gek.
Hij wees steeds weer naar zijn bek.
Het dier had reuze kiespijn.
Dus Bill trok snel die tand
en nu hebben die twee een band.

Refrein:

Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dikke, dikke maatjes dat zijn Bill en Dill.
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Sonny: Aha, het script van de film is dus veranderd.
Tuur: (blij) Ja, dat heeft Kenny Boeijen gedaan.
Freek Pronk: Kenny? Onze Kenny, die niks kan boeien?

2.

Tuur: Die kan boeiende verhaaltjes schrijven. De film is ineens heel tof!
Luur: Geweldig! Claire speelt nu de heldin, die waakt over alle dieren.
Hij heeft er een prachtig lied over geschreven.
Sonny: Dat klinkt als muziek in mijn oren!

Luur/Dill:
Iedereen:

Tuur: Kijk, het oude verhaal had volgens hem geen hart.
De film gaat nu over vriendschap tussen mens en dier.
FREEK PRONK: Tussen een krokodil en een mens, vriendschap?
Nou, die film zou ik ook wel willen zien.

Men schrikt vaak en men zegt dat het niet
kan.
Een vriendschap tussen krokodil en man.
Maar Bill moet daar om lachen
en Dill lacht keihard mee.
Hij roept:
Ik wil jou echt niet als diner.
Lachend in hun stamcafé
kwam er één op een idee.
We gaan lekker naar de bios, een fijne
avond uit.
Dan gilt de hele zaal het uit!
		

Refrein:

Klaske Klapper rent op.

Brug:

Luur/Dill:
Tuur/Bill:

Luur/Dill:
Tuur/Bill:
Luur/Dill:
Tuur/Bill:
Luur/Dill:
Tuur/Bill:
Luur/Dill:
Tuur/Bill:

Iedereen:

Het is uniek,
krijgt vaak kritiek.
Maar deze vriendschap is echt!
Hé stil eens, stop!
Ik weet een mop.
Nou, die zijn meestal heel slecht...
vreselijk.

De volgende tekst wordt
gesproken:

Oké luister goed...
Ja.
Twee krokodillen liggen heerlijk in het
water.
Hmm…
Zegt de een tegen de ander:
wat is jouw vader?
Tandarts, en de jouwe?
Een leren handtas, haha!
Hahaha, nou eh… wel aardig, ja...

Refrein:

Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dikke, dikke maatjes dat zijn Bill en Dill.
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Bill en Dill: Vrienden voor altijd.
Iedereen:

Dat zing ik heel de tijd.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dikke, dikke maatjes dat zijn Bill en Dill.
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Klaske Klapper: Scène Krokobil take één!
(klapt met haar klapper en de muziek begint)
Start gelijk de cd/USB-stick voor Lied 5: Krokobil.
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