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...is los!

Informatie musical:
Korte inhoud

Er is paniek uitgebroken in het eenenvijftigbomenbos! Het vliegtuig van de Wildlife Rangers heeft per
ongeluk allerlei kisten met wilde dieren erin boven het bos gedropt. Een blunder van jewelste! Met
parachutes landen de kisten tussen de bomen en het struikgewas. Ze moeten snel teruggevonden worden
voordat de dieren ontsnappen. En vergeet dan zeker de grote kist niet, want daarin zit Bruno: een gevaarlijke
bruine beer!
Ondertussen rolt een groepje padvinders (de Survival Scouts) onder leiding van hun kersverse
aanvoerder Hanna Hopman hun slaapzakken uit voor een overnachting in hun clubhuis in het kleine bos.
Hanna is vastbesloten er een leerzame survival van te maken. Maar of zij en haar Scouts voorbereid zijn op
wat komen gaat is nog maar zeer de vraag …
De Wildlife Rangers zetten alles op alles om alle dieren zo snel mogelijk terug te vinden. Er is echter
iemand die van de situatie gebruik wil maken om eindelijk zijn zin te krijgen: de excentrieke kluizenaar
Mordius Staal. Hij zoekt al jaren naar een goed excuus om alle bomen van het eenenvijftigbomenbos te
kappen. Daarom geeft hij zijn handlangers (de Staalbrigade) de opdracht mee te helpen zoeken naar de
dieren, maar bovenal elke boom die hun daarbij in de weg staat rigoureus om te zagen!
De eerste bomen worden al snel geveld. Het voortbestaan van het bos is in gevaar. De Wildlife
Rangers en de Survival Scouts komen in verweer. De strijd om het bos breekt los! Maar … er breekt nog
meer los … Pas op voor Bruno de Beer! Ren! Ren voor je leven!!!
De beer is los! is een feelgoodmusical boordevol humor, grappige en stoere personages,
spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen zodat alle kinderen
kunnen stralen!

Speelduur

Musical De beer is los! duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical De beer is los! heeft acht liedjes en een (optionele) slotmedley. De liedjes in deze
groep 8-musical worden door de kinderen samen gezongen. Eén nummer bevat een rap.

Decor

Het decor beeldt een gedeelte van het eenenvijftigbomenbos uit.
OP DE ACHTERWAND zien we het kleine bos terug met op de achtergrond (aan de
horizon) een stadje. Aan de linkerkant staan twee bomen die in het oog springen. De
meest linkse boom is het grootst. In deze boom zit een boomhut die het clubhuis is van de
Survival Scouts. De boomhut heeft een bordje met ‘clubhuis’ op de gevel. Er hangt een
kort stuk van een touwladder aan het clubhuis. De touwladder is geknapt zodat de Scouts
niet meer in hun clubhuis kunnen komen. De tweede boom is iets kleiner. Op de stam is een
oud bordje met de dienstregeling van de trein vastgespijkerd. Ook hangen er twee frisbees
met wijzerplaten van een klok erop geplakt aan de boomstam. De bovenste frisbee geeft
kwart over negen als tijdstip aan. Let op: dit zijn echte frisbees die de spelers van de
boomstam kunnen halen om te gebruiken tijdens de voorstelling. Aan de rechterkant zien we
op de achterwand het kasteeltje van Mordius Staal terug. Naast het kasteeltje is een kleine
vijver waar eendjes in zwemmen. Verder loopt er door het bos een kronkelend, door gras
overwoekerd spoorlijntje met ergens een gekruist waarschuwingsbord bij een onbewaakte
spoorwegovergang.
OP HET PODIUM staat (minimaal een meter van de achterwand) een lange tafel op zijn
kant met het tafelblad richting het publiek. Op het tafelblad is struikgewas uitgebeeld. Achter
dit struikgewas kunnen spelers zich tijdens de voorstelling verstoppen. Let op: achter de tafel
kunnen minimaal zes spelers naast elkaar plaatsnemen. Rechts van de tafel met het
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struikgewas erop staat een parkbankje met een losse (metalen) vuilnisemmer ernaast.
Helemaal rechts vooraan op het podium staat een bordje met de tekst ‘eenenvijftigbomenbos’.
DE KISTEN: De Wildlife Rangers zijn op zoek naar kisten met dieren erin. Gebruik lege
dozen om de kisten mee uit te beelden. Beplak bijvoorbeeld de buitenste randen van de
dozen met zwart-gele waarschuwingstape. Teken op de zijkanten een diagonale houten
plank. Op elke doos staat (groot afgebeeld) de eerste letter van het dier dat in de doos zit.
Door op de voor- en achterkant van een doos een andere letter te zetten, is een doos vaker
inzetbaar tijdens de opvoering. BELANGRIJK: De grootte van de dozen hoeft niet overeen te
komen met de grootte van de dieren die zogenaamd in de kisten zitten. Juist niet! J
DE KIST VAN BRUNO: De kist van Bruno is de grootste van alle kisten. Gebruik hiervoor
een grote doos met een open achterzijde. Hierdoor kan Bruno geheel in zijn kist verdwijnen.
Zorg voor een open(ing in de) bovenzijde zodat Bruno tekstbordjes omhoog kan houden.
OPTIONEEL: Boven het podium hangen aan het plafond aan touwtjes enkele kisten
met aan de bovenkant kleine parapluutjes gemonteerd. De parapluutjes doen dienst als
parachutes. De touwtjes lopen via een haak (of katrol) aan het plafond naar de coulissen.
Door tijdens het openingslied in de coulissen de touwtjes door te knippen, kunnen de kisten
daadwerkelijk worden gedropt.
NB In het script staan regieaanwijzingen betreffende het op en af lopen in de richting
van de stad (= linkerkant) en in de richting van het bos (= rechterkant). Links en rechts
worden altijd bekeken vanuit het oogpunt van het publiek/de techniek en niet vanuit het
oogpunt van de spelers.

Personages

Hieronder volgen beschrijvingen van de personages en hun kleding. Deze hebben het doel
om u een duidelijk beeld te geven van de personages.
NB De beschrijvingen van de karakters en de kleding zijn suggesties waar u naar
eigen inzicht van kunt afwijken. Sommige rollen voor jongens zijn ook door meisjes te
spelen en andersom. Pas waar nodig zelf de namen aan.
De Wildlife Rangers
Bea (met de boa): leidster van de Wildlife Rangers; enthousiast en chaotisch type; heeft ‘per
ongeluk’ het luik van het vliegtuig open laten staan waardoor ze alle kisten zijn verloren.
Uiterlijk: bruine leren vliegeniershelm met vliegbril; safarivest; korte safaribroek; hoge sokken
en stevige wandelschoenen; dikke slang om haar nek. (TIP: Maak de slang van een maillot
in een felle kleur. Steek in de ene kous van de maillot een arm zodat de slang te besturen is.
Vul de andere kous op met watten en sla deze om de hals.)
Hasna en Ravenna: twee leden van de Wildlife Rangers; vriendelijke en opgewekte types.
Uiterlijk: tropenhelmen; safarivesten; korte safaribroeken; hoge sokken en stevige
wandelschoenen.
Cora en Cornelia: Wildlife Rangers in opleiding; enthousiaste types; niet al te snugger;
volgen vooral hun eigen logica.
Uiterlijk: tropenhelmen; safarivesten; korte safaribroeken; hoge sokken en stevige
wandelschoenen.
Bruno: bruine beer (m/v); wordt door iedereen gevreesd; heeft ondanks zijn gevaarlijke
uiterlijk een vriendelijk karakter; zit in een grote kist (met de letter b erop) waar hij stiekem
vrij in en uit kan lopen; wil het liefst met rust gelaten worden zodat hij een boek kan lezen.
Uiterlijk: bruin berenpak; berenmasker; op zijn buik staat met grote losse letters ‘beer’.
(TIP: Gebruik een kartonnen berenmasker met uitsparing bij de mond zodat hij goed
verstaanbaar blijft en grote uitsparingen bij de ogen zodat hij goed kan zien. Schmink de
nog zichtbare delen van het gezicht bruin. Een voorbeeldmasker wordt digitaal meegeleverd
in de download van de musical.)
(TIP: Gebruik voor de vier letters etiketstickers of zet papiertjes vast met veiligheidsspelden.)
De Staalbrigade
Mordius Staal: rijke excentrieke kluizenaar; woont in een klein kasteeltje in het bos;
chagrijnig type; haat de natuur en wil alle bomen in het bos laten omzagen.
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Uiterlijk: hoge zwarte hoed; bakkebaarden; net zwart pak met jacquet-jasje en giletje
eronder; wandelstok.
Casimir (Cas): assistent van Mordius; behulpzaam type; heeft het beste met Mordius voor
en luistert juist daarom ook weleens niet naar hem.
Uiterlijk: overhemd met giletje erover; brilletje met rond montuur; een klemmap met
belangrijke papieren in de hand.
Harry Helm-op: lid van de door Mordius opgerichte Staalbrigade; is door Mordius ingehuurd
om bomen om te zagen; neemt het voortouw; voert opdrachten uit zonder vragen te stellen.
Uiterlijk: zwart uniform van een arrestatieteam met de tekst ‘STAAL’ op z’n borst; een
bouwhelm op; werkhandschoenen aan en een kettingzaag in de handen.
Kees van Onderen: lid van de door Mordius opgerichte Staalbrigade; is door Mordius
ingehuurd om bomen om te zagen; niet al te snugger type; doet vooral erg zijn best.
Uiterlijk: zwart uniform van een arrestatieteam met de tekst ‘STAAL’ op z’n borst; een
bouwhelm op; werkhandschoenen aan en een kettingzaag in de handen.
De Survival Scouts
Hanna Hopman: klunzige patrouilleleidster van de padvinders; ziet zichzelf als expert op het
gebied van overleven in de wildernis; denkt alles goed te kunnen maar bakt er weinig van.
Uiterlijk: scoutinguniform met veel medailles en onderscheidingen; groene baret met
scoutingembleem erop; een grote tak als wandelstok.
Tuk en Traag: twee slome padvindsters; hebben geen zin in de survivaltocht; zijn altijd moe.
Uiterlijk: scoutinguniformen; slaapzakken onder de arm en een hoofdkussen in de hand.
Kletskoek: hongerige padvindster; heeft altijd honger, snackt veel tussendoor; draagt extra
veel proviand met zich mee.
Uiterlijk: scoutinguniform; twee gevulde shoppers van een supermarkt in haar handen.
De Moltons
Joey Molton: bandiet uit het Wilde Westen; opvliegend karakter; type baasspeler; wordt
snel boos als zijn broer Alfred iets doms zegt of iets doms doet.
Uiterlijk: kleinste van de Moltons; draagt een zwart-geel gestreept boevenpak; cowboyhoed;
zakdoek om zijn nek geknoopt; snor en stoppelbaardje; zit met zijn gezicht door een ‘most wanted’-poster
van stevig karton; draagt een riem met holster en een revolver.
Jack Molton: bandiet uit het Wilde Westen; meegaand type; vredestichter; probeert de sfeer
tussen zijn twee broers goed te houden.
Uiterlijk: middelgrote Molton; draagt een zwart-geel gestreept boevenpak; cowboyhoed;
zakdoek om zijn nek geknoopt; snor en stoppelbaardje; zit met zijn gezicht door een ‘most wanted’-poster
van stevig karton; draagt een riem met holster en een revolver.
Alfred Molton: bandiet uit het Wilde Westen; humoristisch type; goedgemutst; doet vaak
domme dingen en begrijpt dan niet waarom Joey daar boos om wordt.
Uiterlijk: de langste Molton; draagt een zwart-geel gestreept boevenpak; cowboyhoed;
zakdoek om zijn nek geknoopt; snor en stoppelbaardje; zit met zijn gezicht door een ‘most wanted’-poster
van stevig karton; draagt een riem met holster en een revolver.
Overige rollen
Brom en Snor: twee veldwachters (politieagenten); niet al te snuggere types; proberen alles
ordelijk te laten verlopen in het bos; Snor neemt de leiding; Brom is een scherpschutter.
Uiterlijk: lange donkere jassen met veel knopen; politiepetten; Snor heeft een grote snor en
een sabel aan zijn riem; Brom heeft een sik en draagt een ouderwets jachtgeweer; beiden
hebben gehoorbeschermers om hun nek hangen.
De markies Van der Velde-van Hiero tot Ginter: vriendelijke en verstrooide eigenaar van
het eenenvijftigbomenbos; kan niet op tegen de gemene Mordius; is van adel; voelt zich
down omdat hij de liefde van zijn leven zo mist.
Uiterlijk: deftig markieskostuum of smoking.
Butlers Gérard en Henry: bedienden van de markies; hebben het beste met de markies
voor en proberen hem vaak bij te sturen.
Uiterlijk: lakeikostuums of butlerkostuums.
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Oma en Omi Sprokkel: de oudste bezoekers van het eenenvijftigbomenbos; wonen in een
flatje even verderop; allebei erg eigenwijze types en niet bang uitgevallen; Omi is de moeder
van Oma en is een fervent vogelspotter.
Uiterlijk: oma-kleren; brilletjes en het haar in een knot; Omi draagt een verrekijker om haar
nek.
Quido en Luigi: twee louche verzekeringsagenten; onafscheidelijk van elkaar; doen alles
om schade die de dieren kunnen veroorzaken te voorkomen zodat ze geen geld hoeven uit
te betalen.
Uiterlijk: lange grijze regenjassen; haar met veel gel in een scheiding gekamd; zonnebrillen
op; hebben onder hun jas beiden een T-shirt met een tekst erop (zie script).
Hayley en Natasja: twee tv-reporters van BNN (Beren News Network); echte doorzetters;
maken een tv-reportage over het vervoeren van de dieren naar het wildlife-reservaat.
Uiterlijk: verzorgd uiterlijk; modieuze jasjes; rokjes met modieuze laarsjes eronder; kleine
schoudertasjes; beiden dragen een compacte filmcamera en een reportersmicrofoon.

Aantal rollen

Musical De beer is los! heeft 28 rollen. Het aantal rollen is gemakkelijk uit te breiden.
Verdubbel bijvoorbeeld het aantal veldwachters of breid het aantal butlers uit. Zet naast
Hanna een tweede hopman met bijvoorbeeld de naam Hennie. Of zet naast de Moltons een
vierde bandiet met de naam William. Daarnaast kunnen louche verzekeringsagenten Quido
en Luigi worden uitgebreid met een compagnon met de naam Pablo. Kees en Harry van de
Staalbrigade kunnen gezelschap krijgen van een collega genaamd Zenno Zaaggraag.
Wildlife Rangers Hasna en Ravenna kunnen een collega met de naam Savanna erbij krijgen.
Reporters Hayley en Natasja kunnen er een collega bij krijgen. Ook kan Mordius nog een
tweede assistent erbij krijgen. Zelfs Bruno de Beer kan een duo vormen met een tweede
beer (met bijvoorbeeld de naam Brino of Bruna).
Verdeel de taken en tekst over het aantal extra spelers. Schrijf waar nodig teksten bij of pas
teksten aan.
NB Uitgebreidere tips voor het uitbreiden van het aantal rollen zijn terug te vinden in de download van de
musical

Het aantal spelers is terug te brengen door het gebruik van dubbelrollen. Het minimaal
aantal spelers is 20. Bij een dubbelrol speelt een speler twee rollen. Voorbeelden van
mogelijke dubbelrollen:
Bea (met de boa)
Tuk				
Traag				
Quido				
Luigi				
Hanna Hopman		
Alfred Molton		
Mordius Staal		

<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		

Hayley 1)
Oma Sprokkel
Omi Sprokkel
Jack Molton
Joey Molton
Natasja 2)
Cornelia 3)
de markies

1) De rol van Hayley in scène 24 komt te vervallen. Haar tekst wordt overgenomen door Natasja.
2) De rol van Natasja in scène 22 komt te vervallen. Haar tekst wordt overgenomen door Hayley.
3) Pas het geslacht van Cornelia indien gewenst aan (naam wordt dan Cornelis).
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Personages en benodigdheden per scène

Hieronder volgt een opsomming van de personages en benodigdheden per scène. Breid het
aantal benodigdheden per scène naar eigen inzicht uit. Attributen kunnen toneelspelers erg
helpen bij het inleven in en spelen van hun rol, zoals kostuums en grime dat ook kunnen.
Geef een speler zo mogelijk iets in zijn/haar handen.
Scène 1: Welkom in het eenenvijftigbomenbos!
Personages: Oma en Omi Sprokkel.
Benodigdheden: verrekijker en horloge (Omi).
Scène 2: De s van adders
Personages: Oma en Omi Sprokkel.
Benodigdheden: verrekijker (Omi en Oma); kist met de letter s erop (Omi); grote pleisters
(Omi); mobieltje (Oma).
Scène 3: De Rangers gaan op zoek
Personages: Hasna, Ravenna, Cora, Cornelia en Bea.
Benodigdheden: boa (Bea); kist met uitstekende stekels (Cornelia); kist met bord van
zebrapad erop (Ravenna); kist met de letter b erop en een kist met een letter w erop (Hasna
en Ravenna); kist met de letter r erop (Cora); klemmap met een lijst erop en een pen (Bea).
Scène 4: De tijd vliegt
Personages: Mordius Staal, Casimir, Bea, Hasna, Ravenna, Cora en Cornelia.
Benodigdheden: twee frisbees met wijzerplaten erop (Casimir); boa (Bea); kist met de letter k
erop (Cora en Cornelia).
Scène 5: De survivalclub (deel 1)
Personages: Bruno, Hanna Hopman, Tuk, Traag en Kletskoek.
Benodigdheden: grote kist, bloemketting, groot boek met titel ‘Wat je van beren leren kan’
(Bruno); rugzak en stok (Hanna); gevulde shopper en een ontbijtkoek (Kletskoek);
slaapzakken en hoofdkussens (Tuk en Traag).
Scène 6: De Moltons (deel 1)
Personages: Bruno, Joey, Jack en Alfred Molton.
Benodigdheden: grote kist, bloemketting, groot boek met titel ‘Broodje smeren’ (Bruno);
holsters met revolvers (Joey, Jack en Alfred).
Scène 7: Beren News Network
Personages: Hayley, Natasja, Brom en Snor.
Benodigdheden: compacte filmcamera’s en reportermicrofoons (Hayley en Natasja); oud
jachtgeweer (Brom); gehoorbeschermers (Brom en Snor).
Scène 8: Verkeerd verbonden
Personages: Gérard, Henry en de markies.
Benodigdheden: twee grote kartonnen bloemen met verwijderbare bloemblaadjes (Henry en
de markies); vuilnisemmer met vastgezette laars op de bodem (Gérard en de markies);
dienblad met grote kop-en-schotel (Gérard en de markies).
Scène 9: Aan tafel!
Personage: Casimir.
Benodigdheden: klein rond gedekt tafeltje met vastgeplakte borden en bekers en los
bestek, pluchen vogel en een vliegenmepper (Casimir en Mordius).
Scène 10: De survivalclub (deel 2)
Personages: Bruno, Hanna Hopman, Tuk, Traag en Kletskoek.
Benodigdheden: grote kist, bloemketting, groot boek met titel ‘To beer or not to beer’ (Bruno);
kleine ladder (Hanna, Tuk, Traag en Kletskoek); mobieltje (Kletskoek).
Scène 11: Het schepnet
Personages: Hasna, Ravenna, Cora, Cornelia, Bruno, Brom en Snor.
Benodigdheden: schepnet (Cornelia); grote kist en een bordje met ‘Protest!’ erop (Bruno);
oud jachtgeweer (Brom); gehoorbeschermers (Brom en Snor).
Scène 12: Schade en schande
Personages: Quido, Luigi, Brom, Snor en Bruno.
Benodigdheden: businesscard (Quido en Luigi); schepnet (Brom); grote kist (Bruno).
Scène 13: Cadeaus, cadeaus en nog meer cadeaus
Personages: Bea, Gérard, Henry en de markies.
Benodigdheden: emmer met vastgezette laars op de bodem (de markies); kist met de letter f
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erop (de markies); grote stapel cadeaus (Gérard en Henry); boa (Bea).
Scène 14: De Moltons (deel 2)
Personages: Joey, Jack en Alfred Molton, Oma en Omi Sprokkel.
Benodigdheden: een plant in een pot (Joey, Jack en Alfred); revolver (Joey); kartonnen
bordjes met diverse teksten (Joey, Jack en Alfred); zakdoeken (Joey en Jack).
Scène 15: De zaag erin!
Personages: Kees van Onderen, Harry Helm-op en Hanna Hopman.
Benodigdheden: kruin van een boom en kettingzaag (Kees); lunchtrommels (Harry).
Scène 16: Breekbaar!
Personages: Harry Helm-op, Kees van Onderen, Bruno, Quido en Luigi.
Benodigdheden: lunchtrommels en broodjes kaas (Harry en Kees); grote kist met b erop
(Bruno); A4-etiketten met de tekst ‘Breekbaar’ erop (Quido en Luigi).
Scène 17: Waar is Bruno?
Personages: Hayley, Natasja en Bruno.
Benodigdheden: grote kist (Bruno); zakdoekje (Bruno).
Scène 18: Noodinstructies
Personages: Mordius Staal, Casimir, Harry Helm-op, Kees van Onderen en Bruno.
Benodigdheden: grote kist (Bruno); kettingzagen (Harry en Kees); mobieltje (Kees).
Scène 19: Risicospreiding
Personages: Quido, Luigi en Casimir.
Benodigdheden: T-shirt met de tekst ‘Pak hem eerst’ met pijl (Quido); T-shirt met de tekst
‘Nee, hem!’ met pijl (Luigi).
Scène 20: Meerstemmig
Personages: Henry en Gérard.
Benodigdheden: emmer met kaalgeplukte bloemen (Henry); emmer met een vrolijke,
een boze en een verdrietige smiley erop (Gérard).
Scène 21: Het geheim van Mordius
Personages: Mordius Staal, Casimir, Harry Helm-op, Kees van Onderen, Hanna Hopman,
Tuk, Traag en Kletskoek.
Benodigdheden: kettingzagen (Harry en Kees); kleine ladder (Casimir); medaille (Hanna).
Scène 22: De klopjacht
Personages: Hayley, Natasja, Brom, Snor, Bruno, Joey, Jack en Alfred Molton.
Benodigdheden: compacte filmcamera’s en reportermicrofoons (Hayley en Natasja)
zakdoeken (Joey, Jack en Alfred); oud jachtgeweer (Brom); tak met wat blad eraan (Alfred).
Scène 23: De strijd om het bankje
Personages: Oma en Omi Sprokkel en Bruno.
Benodigdheden: Scène 24: De ontknoping
Personages: alle personages.
Benodigdheden: grote kist, berenmasker, etiketten met de letters b, e, e en r (Bruno);
emmer met schuldbewuste smiley en mondkusjes op de zijkant en een emmer met een
blozende smiley op de zijkant (Bea en de markies).

Personages en benodigdheden per lied

Hieronder volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: Blunderbeestenboel
Speler: Bea.
Benodigdheden: kisten met parachutes/parapluutjes, touwtjes, haak of katrol en een schaar.
♪ ♫ Lied: Wij zijn de Rangers
Spelers: Mordius, Bea, Hasna, Ravenna, Cora, Cornelia en Bruno.
Danseressen: Bea, Hasna, Ravenna, Cora en Cornelia.
Benodigdheden: grote kist en bordje met ‘Applaus’ erop (Bruno); kist met letter s erop
(Cornelia).
♪ ♫ Lied: Hart van staal
Spelers: Mordius en Casimir.
Benodigdheden: klein rond gedekt tafeltje met vastgeplakte borden en bekers en los
9
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bestek, pluchen vogel en een vliegenmepper (Mordius en Casimir); stoel of krukje en een
hoge hoed (Mordius).
♪ ♫ Lied: Niets krijgt hun liefde klein
Spelers: Bea en de markies.
Rappers: Gérard en Henry.
Benodigdheden: cadeaus (Bea en de markies); microfoons (Gérard en Henry); boa (Bea).
♪ ♫ Lied: Alle bomen gaan eraan!
Spelers: Harry, Kees, Survival Scouts en Wildlife Rangers.
Bewegingen: Harry, Kees, Tuk en Traag.
Benodigdheden: protestborden (Scouts en Rangers); kettingzagen (Kees en Harry).
♪ ♫ Lied: Help, de beer is los!
Speler: Bruno.
Danseressen: naar eigen invulling.
Benodigdheden: ♪ ♫ Lied: De wedstrijd van het jaar
Spelers: Bruno, Omi en Oma Sprokkel, Gérard, Henry, Hayley en Natasja.
Danseressen: naar eigen invulling.
Benodigdheden: compacte filmcamera’s (Hayley en Natasja); emmer met schuldbewuste
smiley en mondkusjes op de zijkant en een emmer met een blozende smiley op de zijkant
(Gérard en Henry); twee handdoeken (Gérard); twee bokshandschoenen/ovenhandschoenen (Henry); twee
kleine tafeltjes, twintig papieren bekertjes, twee grote vellen karton en een gevouwen vliegtuig (Gérard en
Henry).
♪ ♫ Lied: Het allerlaatste lied
Benodigdheden: confettikanon.
♪ ♫ Bonuslied 1: Reprise - Het allerlaatste lied
Benodigdheden: confettikanon.
♪ ♫ Bonuslied 2: Medley - De beer is los!
Danseressen: Bea, Hasna, Ravenna, Cora en Cornelia.
Spelers: Mordius Staal, Harry Helm-op en Kees van Onderen.
Benodigdheden: kettingzagen (Harry en Kees); confettikanon.

Meegeleverd in de download van de musical
•
•
•
•
•

Leadsheets van alle liedjes (PDF)
Poster Bende op de camping! (JPG)
Uitnodigingskaart (JPG)
Grimevoorbeelden van alle personages (PDF)
Uitbreiding aantal rollen (PDF)

•

Powerpointpresentaties van alle liedjes
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Aantal speelbeurten per personage

In het onderstaande schema is af te lezen in hoeveel scènes een personage speelt. Het is
een handig hulpmiddel bij het toekennen van eventuele dubbelrollen. De cijfers staan voor
het aantal keer dat een personage in een scène aan het woord komt.

11

...is los!
Scène 1:

Welkom in het eenenvijftigbomenbos!

Het zaallicht gaat uit. De introductiemuziek met bosgeluiden start (track 1). Oma en Omi Sprokkel
komen op vanuit de richting van de stad. Omi Sprokkel heeft duidelijk haast. In haar ene hand
heeft zij een verrekijker en met haar andere hand sleurt ze Oma met zich mee.
Omi:

Schiet nou toch op! Dadelijk missen we het nog!

Oma:

(Humeurig) Wat kan mij dat schelen, ma? Dat interesseert me niets!

Omi:

Hoe kan je dat nu zeggen?! Het wordt een zeer belangrijk moment!

Omi laat Oma los, stapt op het bankje en tuurt met haar verrekijker naar de lucht.
Omi:

Tenminste … als ik hem niet mis, natuurlijk. Ik ben toch wel op tijd? Hoe laat
is het? Ai! Mijn horloge staat weer eens stil. Lekkere timing! (Tuurt weer door
haar verrekijker) Weet jij hoe laat het is?

Oma loopt naar de boom waaraan twee klokken hangen. Ze kijkt naar de twee klokken. Ze
wijzen beide een andere tijd aan. De bovenste klok geeft aan dat het kwart over negen is.
Oma:

Tja, ik sta even te twijfelen.

Omi:

Het vliegtuig had er allang moeten zijn. Het is echt de HOOGSTE tijd!

Oma:

O. In dat geval is het kwart over negen.

Omi:

Dank je, lieverd.

Oma:

(Tegen het publiek) Voor wie zich afvraagt wat mijn moeder aan het doen is:
ze is een fanatiek vliegtuigspotter. Er schijnt dadelijk een of ander vliegtuigje
over te komen dat ze absoluut niet missen wil.

Omi:

(Al turend) VLIEGTUIGJE?! Zo dadelijk komt het vliegtuig van de Wildlife
Rangers overgevlogen. De Rangers vliegen wilde dieren vanuit de dierentuin
over naar een wildlife-reservaat. En ze vliegen met een zeer zeldzame Dakota. (Enthousiast) Dit is de eerste keer dat ik er eentje in het echt ga zien!
Dolletjes!

Oma:

(Tegen publiek) Wacht! Waar zijn mijn manieren? Laat ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Oma Sprokkel. En dit is Omi, mijn moeder.

Oma spreidt als verwelkoming haar armen.
Oma:

Welkom in het eenenvijftigbomenbos!

Omi:

Zeg, lieverd? Tegen wie zit je eigenlijk te praten?

Oma:

Duh! Tegen de mensen in het publiek. Had je die nog niet gezien?

Omi:

Publiek? Wat voor een publiek?

Oma:

Het publiek van de musical, ma. Daar!
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Omi stapt van het bankje af en kijkt vol medelijden naar het publiek.
Omi:

Komen deze mensen voor de musical? ARME STAKKERS
… Deze musical speelt zich af in het eenenvijftigbomenbos.
Er gebeurt NOOIT iets in het eenenvijftigbomenbos. Behalve dat het gras wat aangroeit.

Omi gaat op haar hurken zitten en tuurt met haar verrekijker naar de grond.
Omi:

Maar dan moet je wel HEEL GOED kijken, hoor!

Oma geeft Omi een zachte schop tegen haar kont. Omi springt op.
Omi:

Hé!

Oma:

Onzin! Er gebeurt hier van alles in het bos. (Sarcastisch)
Kijk, daar komt zelfs een vliegtuig aan! Joepie!

Omi:

Hè?! Dat kan niet kloppen!

Omi stapt weer op het bankje en tuurt naar de lucht in de richting van de stad.
Omi:

(Stomverbaasd) Onmogelijk! Het is het vliegtuig van de Wildlife Rangers …
Maar het komt van de hele verkeerde kant! En het vliegt veel te laag. (Geschokt) Kijk nou! Het vliegtuig schommelt heen en weer!

Oma gaat ook op het bankje staan en tuurt in de verte.
Oma:

(Paniekerig) Je hebt gelijk, ma! Wat … wat … wat …

Oma en Omi:

WAT IS ER IN VREDESNAAM AAN DE HAND?!

Het koor loopt op. De muziek start.
♪ ♫ Lied:

Blunderbeestenboel (track 2)

[TIP: Studeer de tweede stem van dit liedje in met behulp van de instructievideo!]
Koor:

Brommende motoren				
Haastig maakt het vliegtuig vaart
Op weg met wilde dieren
Naar een wildlife-reservaat
De piloot meldt aan de toren
Dat alles lekker gaat, MAAR				
Heeft dan niemand door
Dat het luik nog openstaat?

Bea:

(Roept) Attentie aan alle dieren: hou je goed vast! We gaan even lekker VOL
GAS!!!

13

...is los!
Koor:

Chaos en verwarring
Vullen het bagageruim
Paniek onder de dieren			
Door het openstaande luik				
De piloot maakt plots een looping		
Bea:
En dat pakt niet goed uit: KIJK!
Kisten vol met dieren
Ja, die stuiteren eruit!

(Roept) Jiiiiihaa!!!

Tijdens het refrein worden bij het zingen van de tekst ‘de kisten naar benee’ in de coulissen
enkele touwtjes doorgeknipt waardoor er kisten met een parachute naar beneden vallen. Op
één van de kisten staat aan de buitenkant groot de letter s.
O nee! O nee! O nee! O nee!
Aan kleine parachutes komen de kisten naar benee!
Een blunder van jewelste is hier in de maak
Het vliegtuig is de wilde dieren
In één klap kwijtgeraakt
Zwaarbeladen kisten
Vallen langzaam uit de lucht		
De dieren vol verwachting
Na de veelbewogen vlucht
Want ze ruiken plots de vrijheid
Ze breken dolgraag los; KRAK! 				
Als ze zijn geland
Straks bij ons hier in het bos
O nee! O nee! O nee! O nee!
Aan kleine parachutes komen de kisten naar benee!
Een blunder van jewelste is hier in de maak
Het vliegtuig is de wilde dieren
In één klap kwijtgeraakt
Je gelooft je ogen niet als je het niet zelf ziet
Al die wilde dieren uit de zoo
Je gelooft je ogen niet als je het niet zelf ziet
Wat een blunderbeestenboel!
De koorleden schreeuwen allerlei dierengeluiden door elkaar.
O nee! O nee! O nee! O nee!
Aan kleine parachutes komen de kisten naar benee!
Een blunder van jewelste is hier in de maak
Het vliegtuig is de wilde dieren …
O nee! O nee! O nee! O nee!
Aan kleine parachutes komen de kisten naar benee!
Een blunder van jewelste is hier in de maak
Het vliegtuig is de wilde dieren
In één klap kwijtgeraakt!
Koor loopt af. Oma en Omi Sprokkel blijven op.
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Scène 2:

De s van adders

Oma pakt de verrekijker van Omi af, gaat op
het bankje staan en tuurt
in het rond.
Oma:

Niet goed! Nie-ie-ie-iet goed! Nee,
nee, dat ziet er NIET goed uit!

Omi loopt naar een kleine kist met de letter s erop en raapt die
voorzichtig op.
Omi:

Wat zie je dan?

Oma:

Door het hele bos zijn kisten met dieren geland. Twintig,
misschien wel DERTIG kisten! (Kijkt verbaasd naar haar moeder) Wat doe jij nou?

Omi:

Deze kist is hier geland. Kijk, er staat een letter op. Een s.

Oma:

Een s? Tjonge! Wat voor dieren zouden erin zitten? (Bang) Spinnen? (Banger) Slangen? (Nog banger) Schorpioenen???

Omi:

(Peinzend) Of struisvogels?

Oma:

Struisvogels? Werkelijk? Denk je dat?

Omi kijkt peinzend naar de kleine kist en dan valt opeens het kwartje.
Omi:

Ooooo! Nee, geen struisvogels, denk ik.

Oma:

Heel goed, ma. De vraag is alleen … (angstige stilte) … wat dan wel?

Omi:

Waarom staat er alleen een beginletter op de kist? WACHT! Misschien is het
de s van schudden.

Oma:

(Verschrikt) Nee, nee!

Omi schudt hevig met de kist. Het geluid van sissende slangen klinkt (track 3).
Oma:

(Gillend) Aaaaaah!!!!

Omi:

Stil nou! Ik probeer na te denken. (Luidkeels klagend) Waarom is dit zo
MOEILIJK?! (Tegen de kist) Geef ons in ieder geval een hint!

Omi schudt weer met de kist. Het geluid van de slangen wordt heftiger (nog steeds
track 3). Omi drukt haar gezicht tegen de kist aan en roept boos:
Omi:

Sss, ja! Wat is dat voor een nutteloze aanwijzing?! Die letter wisten we al!
(Zucht) Er zit niets anders op dan een gat in de kist te maken en mijn hoofd
naar binnen te steken.

Omi loopt af met het kistje. Oma kijkt verbijsterd om zich heen en pakt dan haar mobieltje.
15

...is los!
Oma:

Allemaal kisten vol met wilde dieren in ons bos. Wat een ramp! Ik moet hulp
inschakelen. De burgemeester bellen. Of de politie. Of de Wildlife Rangers.
Of toch de politie? (Tegen zichzelf) Blijf kalm en denk na!

Vanuit de coulissen klinkt een angstkreet van Omi Sprokkel:
Omi:

Aaaahaaaa!!!!

Oma:

Ma? Gaat het goed? Wacht even. Wat zei ze nou dat ze ging doen?

Omi Sprokkel komt met de kist op haar hoofd op rennen terwijl ze het uitgilt.
[Tip: Zorg dat de kist aan één kant een opening heeft waardoor de speler kan zien waar ze
loopt. Probeer deze opening buiten het gezichtsveld van het publiek te houden.]
Omi:

Aaaahaaaahaaaahaaaa …!!!!

Omi trekt de kist van haar hoofd. Ze heeft twee grote pleisters op haar gezicht.
Oma:

Moeder! Wat … wat zit er in die kist?

Omi:

Gras. Maar er zaten beesten onder. Adders! (Jammerend) Flauw, hoor! ‘Adders’ begint helemaal niet met een s. Het EINDIGT op een s.

Oma:

Misschien was het de s van gras.

Omi:

Ja, dat zal het wel geweest zijn.

Omi voelt aan haar zere gezicht en legt de kist met de s daarna achter het struikgewas.
Daarna lopen Oma en Omi Sprokkel samen af in de richting van de stad.

Scène 3:

De Rangers gaan op zoek

Het geluid van een neerstortend vliegtuig klinkt (track 4). Vanuit de richting van de stad
komen Hasna, Ravenna, Cora en Cornelia van de Wildlife Rangers al wankelend op lopen.
Vlak achter hen komt Bea met haar boa om haar nek op lopen. Zij heeft nergens last van.
Bea:

(Enthousiast) Haha! Dat was een goeie landing, nietwaar?

Hasna:

Een goeie landing? Er zijn zojuist twee stukken van de vleugel afgebroken!

Ravenna:

En twee wielen!

Bea:

(Vrolijk) Niets ernstigs! Dat lossen we wel op met een stukje tape. Het belangrijkste is dat we zo snel mogelijk alle dieren terugvinden voordat ze uit de
kisten ontsnappen!

Cora en Cornelia:

Wij zijn nieuw, dus weten nog niet alles. Maar hoe is het mogelijk dat het luik
van het vliegtuig nog openstond?

Hasna en Ravenna: Ja, we hebben allebei gezien dat je het luik dichtdeed, Bea.
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Bea:

Klopt! Ik vermoed dat mijn boa op een onbewaakt ogenblik op de groene
knop heeft gedrukt waardoor het luik weer is opengegaan.

Bea kijkt haar boa afkeurend aan.
Bea:

Stoute boa! Foei! Je bent een listig dier!

Hasna:

Maar waarom maakte je in vredesnaam een looping?!

Bea:

Dat … (schuldig kijkend) dat ging per ongeluk.

Ravenna:

Jaja. Dat zal wel. Wij kennen je langer dan vandaag, Bea. Je maakt dolgraag
loopings.

Bea:

Dat klopt, maar deze keer kon ik er ECHT niets aan doen. Het was, ehm …
(verzint een smoesje) mijn boa. Ze greep met beide handen naar de stuurknuppel en trok hem heel hard naar me toe.

Hasna en Ravenna: Met beide handen? Een slang?!
Bea:

Nou goed. Met één hand dan. Maar ik kon haar met mijn andere hand niet
meer tegenhouden. (Jammerend) Het was verschrikkelijk (plots enthousiast)
TE GEK! Zo van: jiiiiihaa!! Jullie hadden erbij moeten zijn.

Hasna en Ravenna: We waren er ook bij.
Bea:

Maar goed, aan het werk. Op zoek naar de kisten met dieren. Snel!

De Rangers kijken speurend om zich heen. Cora en Cornelia kijken achter het struikgewas.
Cornelia:

Kijk! Hier achter deze struiken liggen een aantal
kisten.

Hasna en Ravenna haasten zich om ook achter het struikgewas te kijken.
Hasna:

Wat een geluk! Dit zijn er echt veel!

Bea:

Geweldig! Ik pak mijn lijst erbij.

Cora, Cornelia, Hasna en Ravenna verdwijnen achter het struikgewas om te
zoeken.
[BELANGRIJKE UITLEG: Telkens als een van de zoekende Rangers iets
zegt, staat diegene even op om boven het struikgewas uit te komen en verdwijnt daarna weer uit het zicht.]
Bea:

Cornelia, zie jij de kist met STEKELvarkens?

Cornelia:

(Roept) Ja!

Bea:

Hoe gaat het met ze?

17

...is los!
Cornelia komt omhoog met een kist waar aan meerdere kanten stekels uitsteken.
Cornelia:

UITSTEKEND!

Bea:

En hoe zit het met de zebra’s?

Ravenna komt omhoog met een kistje met een verkeersbord van een zebrapad erop.
Ravenna:

GEVONDEN!

Bea:

En de BEVERS?

Hasna en Ravenna komen omhoog met een kistje met een b erop. Ze trillen beiden erg.
Hasna en Ravenna: (Met bevende stemmen) HE-HE-HE-HEBBES!
Cora komt omhoog met een kist met een r erop.
Cora:

Weet iemand een dier dat begint met een r?

Cornelia komt omhoog.
Cornelia:

Laat mij eens?

Cornelia pakt de kist met de r van Cora over, houdt de kist rechtop en maakt er een
cirkelvormige beweging mee. Het geluid van een houten ratel klinkt (track 5).
Cornelia:

RATELSLANG!

Bea:

Goed bezig! We missen ook nog de WATERBUFFELS. Zien jullie die?

Hasna en Ravenna komen omhoog met twee kleine kistjes. Op het kistje van Ravenna staat
een w, op dat van Hasna een b.
Hasna:

Dat is een lastige, Bea. Ze zitten óf in die kist, óf in deze.

Ravenna:

Maar hoe komen we erachter? O, wacht eens …

Ravenna schudt haar kist heen en weer. Er klinkt het geluid van klotsend water (track 6).
Hasna houdt de tweede kist op z’n kop en daarna weer overeind. Er klinkt het geluid van
buffels (nog steeds track 6). Hasna en Ravenna kijken naar elkaar en dan naar Bea.
Hasna en Ravenna: DEZE KISTEN ZIJN EEN SETJE!
Bea:

Mooi! Dan missen we ook nog (valt even stil) … de GROTE kist.

Hasna, Ravenna, Cora en Cornelia komen alle vier langzaam omhoog.
Hasna en Ravenna: (Angstig) O nee! De GROTE kist!
Cora en Cornelia:

(Overdreven angstig) NEE! NEE! Niet de GROTE kist! (Nieuwsgierig) Zeg,
wat zit er eigenlijk in de grote kist?
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Hasna en Ravenna: Weten jullie dat niet?! Tssss …
De zoekende Rangers verdwijnen achter de struiken. Bea vinkt dieren af op haar lijst.

Scène 4:

De tijd vliegt

Dan komen vanuit de richting van het bos Mordius Staal en zijn assistent Casimir op.
Mordius:

(Ontstemd) Wat is er in vredesnaam aan de hand in MIJN bos?!

Bea:

In UW bos? Sorry, maar u bent …?

Mordius:

Mijn naam is Mordius Staal. Ik woon in dat kasteel daar. En dit is mijn assistent Casss.

Casimir:

Hallo, mijn naam is …

Mordius:

(Onderbreekt Casimir) Casss! Dat zeg ik net. Vertel me, Casss, hoe laat is
het?

Casimir:

Geen idee.

Mordius:

Zoek direct uit hoe laat het is! Ik heb zo een afspraak met twee houthakkers.
Hup! Hup! Hup!

Casimir haast zich naar de boom met de twee klokken. Cornelia, Cora, Hasna en Ravenna
komen achter de struiken vandaan en gaan achter Bea staan.
Mordius:

Vertel op, wie zijn jullie en wat is dit voor een chaos en ellende?

Bea:

Mijn naam is Bea. Wij zijn de Wildlife Rangers. Wij zoeken kisten.

Mordius:

Kisten??

Bea:

Ja. Met dieren erin.

Cora en Cornelia:

Of eruit.

Hasna en Ravenna: Maar liever erin.
Mordius:

(Ontstemd) Eruit of erin? Wat is het nou?!

Casimir pakt de twee klokken van de boom af. Het blijken twee frisbees te zijn. Hij gooit één
van de frisbees richting het publiek. Mordius merkt het verstoord op.
Bea:

Ik kan het allemaal uitleggen als u me even de tijd geeft.

Mordius:

Tijd?! Casss, zit niet te spelen. Kun je me nu vertellen hoe laat het is?

Casimir:

Geen idee, meneer Mordius. Maar één ding is zeker: de tijd vliegt!
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...is los!
Casimir gooit ook de tweede frisbee het publiek in. Mordius doet een stap naar Bea toe.
Mordius:

(Dreigend) Luister, eh …

Bea:

Bea. Bea met de boa.

Bea zwaait met haar boa vrolijk naar Mordius. Mordius ziet het maar verrekt geen spier.
Mordius:

Bea met de boa. Jij en jouw Rangers krijgen van mij exact één minuut om uit
te leggen wat er hier aan de hand is!

Hasna en Ravenna: (Aangenaam verrast) Een hele minuut?
Cora en Cornelia:

(Enthousiast) Dat is best veel!

Mordius:

(Raakt in de war) Nee, dat is helemaal niet …

Ravenna:

Wat zullen we doen? Een vlog maken?

Hasna:

Met een zelfgemaakt gedicht erin!

Cornelia:

Of een korte sketch uitspelen? Nee, nog beter: …

Hasna, Ravenna,
Cora en Cornelia:

(Enthousiast) WE ZINGEN EEN LIEDJE!

Casimir:

O, leuk! Ik ben dol op liedjes!

Mordius:

Nee, zeg! Zijn jullie GEK geworden? Ik heb helemaal geen
tijd voor een liedje!

De muziek start. Het koor loopt marcherend op. Bruno de Beer loopt op met
zijn grote kist.
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♪ ♫ Lied:

Wij zijn de Rangers (track 7)

De Wildlife Rangers lopen sluipend over het podium en kijken speurend om zich heen.
Koor:

Wij zijn aan het zoeken
Achter elke boom en elke struik
Om vlug de dieren terug te vinden
SCHIET TOCH OP!
Voor je ’t weet breken ze uit!
Het is pionieren
Ook voor ons is dit de eerste keer
En wordt de grote kist gevonden?
PAS DAN OP!
Daarin zit een bruine beer!

Bruno gromt en schudt zijn kist heen en weer. De Wildlife Rangers gaan vlug op een rijtje
staan (‘buik in, borst vooruit!’). Tijdens het refrein doen ze een ingestudeerd dansje.
[TIP: Bekijk samen de dansinstructievideo van het lied ‘Wij zijn de Rangers!’.]
Koor:

Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We zijn te gek en dat is een feit!
Want we helpen wilde dieren
Alleen we zijn wat dieren kwijt!
Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We laten dolgraag dieren vrij
Maar we hebben een probleempje
Want we zijn wat dieren kwijt!

De Wildlife Rangers kijken weer zoekend om zich heen. Cornelia krijgt van een koorlid
de kleine kist met de s erop aangereikt. Ze pakt de kist op en schudt hem heen en weer.
Koor:

Het is best gevaarlijk
Al zijn Rangers never bang of laf		
Zeg, niet zo schudden met die slangen
WANT DAT LOOPT!
Zelden met een sisser af!

Er klinkt het geluid van sissende slangen. Cornelia geeft de kist door aan een koorlid. De kist
wordt vervolgens in paniek in het koor doorgegeven. De Wildlife Rangers gaan weer op een
rijtje staan (‘buik in, borst vooruit!’). De Rangers doen opnieuw hun dansje tijdens het refrein.
Koor:

Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We zijn te gek en dat is een feit!
Want we helpen wilde dieren
Alleen we zijn wat dieren kwijt!
Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We laten dolgraag dieren vrij
Maar we hebben een probleempje
Want we zijn wat dieren kwijt!
21

...is los!
Dit liedje is te gek! (Ja, het is te gek!)
Mag het refreintje nog een keer? 		
Dit liedje is te gek! (Ja, het is te gek!)
Let op, daar komt dat dansje weer!

Mordius: Nee! Nee!

Het refreintje gaat steeds sneller. De Rangers dansen steeds ietsjes sneller hun dansje.
Koor:

Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We zijn te gek en dat is een feit!
Want we helpen wilde dieren
Alleen we zijn wat dieren kwijt!
Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We laten dolgraag dieren vrij
Maar we hebben een probleempje
Want we zijn wat dieren kwijt!
Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We zijn te gek en dat is een feit!
Want we helpen wilde dieren
Alleen we zijn wat dieren kwijt!
Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We laten dolgraag dieren vrij
Maar we hebben een probleempje
Want we zijn wat dieren kwijt!

De Rangers spreiden triomfantelijk hun armen. Bruno steekt een bordje met ‘Applaus!’ boven zijn
kist uit. Het koor loopt af. Bruno (met zijn kist) ook. Mordius, Bea, Cora en Cornelia blijven op. Cora
en Cornelia hebben een kist met een k erop gepakt. Het deksel staat open.
Cornelia:

Bea? In deze kist zitten konijnen. Konijnen zijn toch geen wilde dieren?

Bea:

Weet ik niet. Maar twee konijnen meer of minder maakt niet uit, toch?

Cornelia:

(Verbaasd) Twee?

Mordius:

Luister, Bea. Dat was een alleraardigst liedje. Maar maak haast met het vinden van jullie dieren en verdwijn! Want ik HAAT dieren, hoor je?

Mordius loopt af in de richting van het bos. Bea kijkt hem gaan.
Bea:

Waarom zou die meneer zo’n hekel hebben aan dieren?

Cora kijkt in de kist met de k erop. Cornelia tikt Bea ongeduldig op haar schouder.
Cornelia:

Twee?

Bea:

Ja, dat staat op mijn lijst. TWEE konijnen, zie je?

Cora:

Ik ben nieuw, dus ik weet nog niet alles. Maar kan het zijn dat die twee konijnen zich tijdens de vliegreis hebben vermenigvuldigd?
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Bea:

Konijnen? Ben je gek! Die zijn ZOOO dom, die kunnen nog niet eens optellen of aftrekken. Laat staan VERMENIGVULDIGEN!

Cornelia en Cora kijken nog eens goed in de kist. Bea loopt af in de richting van het bos.
Cora en Cornelia:

(Roepen) NOU, REKEN DAAR MAAR NIET OP!

Cora en Cornelia lopen ook af in de richting van het bos.

Scène 5:

De survivalclub (deel 1)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 6:

De Moltons (deel 1)

Er klinkt een ontspannen muziekje (track 9). Uit
de richting van de stad komt Bruno op
met zijn kist. Hij zet de kist neer en komt achter
zijn kist vandaan met een groot boek. Hij
draagt een bloemketting. Bruno gaapt breeduit,
gaat relaxed op het bankje zitten en klapt het
boek open. Op de voorkant staat duidelijk voor
het publiek de titel ‘Broodje smeren’ te lezen.
Dan klinkt er vanuit de coulissen gestommel. De
muziek stopt met een harde kraak (nog
steeds track 9).
Jack:

(Vanuit de coulissen) Volgens mij moeten we hierheen!

Alfred:

(Vanuit de coulissen) Of hierheen!

Joey:

(Vanuit de coulissen) Nee, hierheen!

Bruno staat verstoord op, zucht, klapt het boek dicht en loopt met zijn kist af in de richting
van het bos. Vanuit de richting van de stad komen de Moltons op. Ze lopen op volgorde van
klein naar groot (Joey, Jack en Alfred). Als ze midden op het podium zijn, draaien ze een
voor een naar het publiek, trekken hun revolvers en doen alsof ze schieten.
Joey:

BÉNG!!!

Jack:

En BÉNG!!!

Alfred:

En …

Alfreds revolver weigert dienst. Hij blijft zonder succes proberen de trekker over te halen.
Joey en Jack:

(Tegen het publiek) Daar schrokken jullie van, hè? Hahaha!

Alfred:

Broertjes? De trekker van mijn revolver zit vast.
23

...is los!
Joey:

Maakt niet uit, Alfred. Het is theater. Onze revolvers zijn NEP!

Jack:

Kijk gemeen, trek je revolver en roep keihard ‘béng!’. Net als wij.

Alfred:

(Jammerend) Maar ik vind het zo jammer dat mijn revolver niet werkt.

Jack en Joey:

Misschien zit de loop van je revolver verstopt.

Alfred:

Bedankt voor de tip, broertjes. Op jullie kan ik bouwen.

Alfred kijkt in de loop van zijn revolver.
Joey en Jack:

(Roepen hard) BÉNG!!!

Alfred schrikt zich een hoedje. Joey en Jack lachen hard.
Jack:

In het vervolg beter nadenken, Alfred!

Joey:

(Tegen het publiek) Jullie vragen je misschien af wie we zijn. En waarom we
jullie zo bekend voorkomen.

Jack:

Wij zijn Joey, Jack en Alfred Molton. En samen zijn we de Moltons: de meest
gezochte bandieten van heel het Westen.

Alfred:

Ja. We heten de Moltons omdat we telkens via het raam uit de gevangenis
ontsnappen door onze lakens aan elkaar te knopen.

Jack:

Niet onze lakens. Onze moltons. Vandaar onze naam. De Moltons.

Alfred:

O ja? O ja! En u kunt ons herkennen omdat we altijd op volgorde staan van
klein naar groot of van groot naar klein. Waarom ook alweer?

Jack:

Daar zijn Joey en ik mee begonnen toen we nog met z’n tweeën waren.

Joey:

Mijn naam is Joey Molton, en IK ben de baas!

Alfred:

Maar waarom ook alweer? Je bent de kleinste van ons drieën.

Joey begint woedend op de grond te stampen.
Joey:

(Boos) Gloeiende, gloeiende! Willen jullie beweren dat ik klein ben?!

Jack:

(Paniekerig) Nee, hoor! Nee! Je bent juist erg groot, nietwaar Alfred?

Alfred:

Jazeker! Je bent een BOOM van een kerel, Joey! Je bent alleen een beetje
te kort afgezaagd.

Joey:

(Boos) Gloeiende, gloeiende! Toon respect. Ik ben de baas, Alfred, omdat ik
slimmer ben dan jij!

Alfred:

Haha! Onzin! (Lachend) Jij bent net zo dom als ik! Haha!

Joey:

Niet. Ik ben veel slimmer.
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Alfred:

Bewijs het maar eens, broertje!

Joey:

Goed dan. Maar ik wil dat je onthoudt dat je er zelf om vroeg.

Alfred:

Afgesproken!

Joey houdt zijn hand voor een boomstam (op de achterwand).
Joey:

Oké. Bal je vuist en sla me zo hard je kan op mijn hand. Ik beloof je dat ik
niet terugsla.

Alfred:

Haha! Meen je dat? Haha! Nou, daar komt-ie. (Lachend tegen het publiek)
Let op! Dat gaat pijn doen!

Alfred slaat hard met z’n vuist, maar Joey trekt net op tijd zijn hand weg. Alfred slaat met
zijn vuist op de boomstam. Hij grijpt naar zijn zere hand en schreeuwt het uit van de pijn.
Joey:

Begrijp je het nu?

Alfred heeft pijn, maar kan toch ook om de grap lachen.
Alfred:

Haha! Je trok je hand weg. Wat een goede grap! Maar als IK erin trap dan
trapt Jack er vast ook in. Hahaha! Hé, Jack! Bal je vuist en sla me zo hard je
kan op mijn hand. Ik beloof je dat ik niet terugsla.

Alfred houdt zijn hand voor zijn eigen gezicht.
Alfred:

(Tegen het publiek) Let op! Dit gaat pijn doen! Hihihi!

Jack haalt zijn arm naar achteren om hard uit te halen. Joey grijpt echter net op tijd in.
Joey:

Stop met deze onzin. We zijn serieuze bandieten. En we zijn niet voor niets
naar het eenenvijftigbomenbos gekomen. Jack! Jij had een plan.

Jack:

Nee, jij had een plan.

Joey:

Nee, jij had een plan!

Joey begint woedend op de grond te stampen.
Joey:

(Boos) Gloeiende! Zijn we eindelijk hier, hebben we geen plan!

Alfred:

Dit is een bosrijke omgeving. Waarom worden we geen struikrovers?

Joey en Jack:

(Blij) Geweldig plan, Alfred!

Alfred:

Dank jullie wel, broertjes. Volg mij!

Alfred loopt kordaat weg richting de stad. Joey en Jack lopen echter de andere kant uit.
Alfred:

(Jammerend) Broertjes? Hé! Wacht op mij!

Joey, Jack en Alfred lopen af in de richting van het bos.
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Scène 7:

Beren News Network

Vanaf de richting van de stad komen reporters Hayley en Natasja op. Beide reporters
hebben een compacte videocamera en een microfoon in hun hand. Als Hayley aan het
woord is filmt Natasja haar. Als Natasja aan het woord is filmt Hayley haar.
Hayley:

Goedenavond, kijkers thuis. Mijn naam is Hayley en samen met Natasja ben
ik een reportage aan het maken over het vervoeren van dieren naar een
reservaat. We zijn in het eenenvijftigbomenbos aanbeland omdat er hier vandaag allerlei kisten met wilde dieren zijn verloren door de Wildlife Rangers.

Natasja:

En de aandacht gaat vooral uit naar de grote kist waarin Bruno de Beer zit.
Met vijf eerdere ontsnappingen op zijn naam staat Bruno bekend als een
echte Houdini. Zal hij ook deze keer weten te ontsnappen?

Vanuit de richting van het bos komen Snor en Brom op. Brom draagt een jachtgeweer en
draagt zijn gehoorbeschermers en hoort daarom slecht. Ze kijken speurend in het rond.
Natasja:

Laten we aan deze twee willekeurige voorbijgangers vragen hoe de vork in
de steel zit. Zijn jullie op zoek naar Bruno de Beer?

Snor:

Naar wie?

Natasja:

Bruno de Beer.

Brom:

(Praat luid) NOG NOOIT VAN GEHOORD!

Hayley:

Maar wie zijn jullie dan? En naar wie zijn jullie op zoek?

Snor:

Dit is Brom en ik heet Snor. Wij zijn de veldwachters van dit bos en we zijn
op zoek naar ontsnapte bandieten. En jullie?

Hayley:

Wij zijn Hayley en Natasja van BNN.

Snor:

BNN? Waar staat dat voor?

Hayley en Natasja:

Beren News Network.

Brom:

(Praat luid) NOG NOOIT VAN GEHOORD!

Natasja:

Wij zijn hier in het bos omdat de
kist van Bruno de Beer hier met
een parachute geland is. Hij moet
gevonden worden voordat hij uitbreekt.

Snor:

Uitbreekt? Echt? En is die beer
gevaarlijk?

Natasja:

Zeer gevaarlijk! Er gaan geruchten dat Bruno in de dierentuin
een oppasser heeft opgegeten.
Berend heette die oppasser.
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Hayley:

Ze vonden alleen wat botten terug. Sindsdien noemt iedereen Berend in de
wandelgangen BEREND BOTJE.

Brom:

(Praat luid) BEREND BOTJE? NOG NOOIT VAN GEHOORD!

Natasja:

(Luchtig) Misschien is het allemaal niet echt gebeurd. (Dreigend) Maar misschien ook wel!

Snor:

En ik maar denken dat Berend Botje vertrokken was naar Zuidlaren.

Hayley en Natasja:

Nee joh, dat was allemaal fake news!

Hayley en Natasja lopen af in de richting van het bos. Snor kijkt ze verbijsterd na.
Brom:

(Praat luid) WAT ZEIDEN ZE?

Snor tikt op de oorbeschermers van Brom. Brom zet zijn gehoorbeschermers af.
Snor:

Berend Botje en Zuidlaren. Allemaal fake news!

Snor loopt af in de richting van het bos. Brom zet zijn beschermers op en roept Snor na.
Brom:

(Praat luid) FAKE NEWS? NOG NOOIT VAN GEHOORD!

Brom loopt ook af in de richting van de rest van het bos.

Scène 8:

Verkeerd verbonden

Butlers Henry en Gérard lopen op vanuit de richting van het bos. Henry draagt twee grote
kartonnen bloemen met vier grote (verwijderbare) bloemblaadjes.
Henry:

Kondig jij de markies aan? Of ik?

Gérard:

Waarom moeten we hem überhaupt elke keer aankondigen?

Henry:

Tja. Hij is van adel. Hij bezit alle grond hier zover je kunt kijken. En we zijn
tenslotte bij hem in dienst, nietwaar?

Gérard:

Goed dan. Zullen we het samen doen? (Schraapt zijn keel) Ahum.

Henry en Gérard:

(Tegen het publiek) Attentie! Hier komt de markies Van der Velde-van Hiero
tot Ginter!

De markies komt op vanuit de richting van het bos en pakt een van de kartonnen bloemen
van Henry over. Hij plukt een voor een de bloemblaadjes terwijl hij hardop zegt:
Markies:

Ze houdt wel van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt wel van me. Ze houdt
… NIET van me. (Boos) Stomme bloem! Je liegt!!!

De markies propt de bloem in de emmer en begint woest met zijn voet in de vuilnisemmer te
stampen die naast het bankje staat. Daarna gaat hij op het bankje zitten mokken. Henry pakt
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de vuilnisemmer en zet deze achter het struikgewas. Gérard loopt af.
Henry:

Gaat het, meneer?

Markies:

Nee, Henry. Nee! Weet je wat het is? (Verdrietig) Ik MIS haar zo …

Henry:

Wie? Wie mist u?

Markies:

Het mooiste meisje ter wereld, Henry. De liefde van mijn leven. Ze wilde wel
bij me blijven, maar toch … toch moest ze gaan, zei ze. Haar dromen achterna. En nu is ze weg. (Jammerend) Arme, arme ik!

Henry:

Ja, dat meisje kan ik me nog goed herinneren. Hoelang blijft ze weg?

Markies:

Dat wist ze niet. Ze zou snel wat van zich laten horen. Maar waarom heeft ze
dan nog niet gebeld. (Jammerend) Waarom belt ze me niet!!!

Dan klinkt het geluid van een ouderwetse telefoon (track 10). Gérard komt op lopen met
een dienblad met een (grote) kop-en-schotel. De telefoon blijft overgaan.
Gérard:

Er is telefoon voor u, Markies.

De markies reikt naar het dienblad, maar ziet er dan de kop-en-schotel op staan.
Markies:

Drommels, Gérard. Ben jij in de war of ben ik het?

Gérard:

Vergeeft u mij, Markies. U heeft te maken met een KOPtelefoon.

Markies:

O. Sorry, mijn fout!

De markies pakt het kopje en praat erin.
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Markies:

Met de markies Van der Velde-van Hiero tot Ginter! (Luistert even en zegt
dan enthousiast) Jaaaa! Wat enig dat je belt! (Luistert) Ik denk er precies hetzelfde over! Nou, dat moet goed komen, toch? Nou, daag!

De markies kijkt verrukt naar het publiek. Hij straalt van enthousiasme.
Markies:

Jullie raden het NOOIT!

Gérard en Henry:

(Verwachtingsvol) Wie was het?

Dan verandert de grote lach van de markies heel langzaam naar een treurige grimas. Hij kijkt
het publiek verdrietig aan, wijst naar de koptelefoon en zegt dan tegen het publiek:
Markies:

VERKEERD VERBONDEN …

De markies zakt weer neer op het bankje.
Markies:

Misschien heb ik wel iets verkeerds gedaan. Dat zou toch kunnen? Wacht! Ik
heb haar vast te weinig cadeaus gegeven!

Gérard en Henry:

(Stomverbaasd) TE WEINIG?!

Markies:

Denken jullie van niet?

Gérard en Henry:

Nou. Misschien gaf u haar een klein ietsjepietsje te … Hoe zeg je dat? O ja!
TE VEEL!

Markies:

Nee! Dat is onmogelijk! Ik heb haar vast en zeker te weinig gegeven!

Henry en Gérard schudden beiden hulpeloos het hoofd.
Henry:

Ze komt wel weer bij u terug. Ze houdt vast heel veel van u.

De markies pakt de tweede kartonnen bloem van Henry over en begint weer te plukken.
Markies:

Ze houdt wel van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt wel van me. Ze houdt
… NIET van me. (Boos) Stomme bloem! Waar is die prullenbak?

Henry:

Die heb ik achter de struiken gezet.

De markies loopt achter de struiken, doet de bloem in de emmer en begint woest met zijn
voet in de emmer te stampen. Maar dan blijft zijn voet vastzitten in de emmer.
[TIP: Plak een laars op de bodem van de vuilnisemmer vast: de markies kan ongezien
zijn rechtervoet in de laars doen en vervolgens spelen dat de emmer aan zijn voet vastzit.]
Gérard:

Meneer, u kunt al die bloemen wel in de prullenbak stampen. Maar waarom
prachtige bloemen kapotmaken? Daar krijgt u vast spijt van.

Markies:

Klopt! Ik heb nu al spijt!

Henry en Gérard:

Zo snel? Hoe dat zo?

Markies:

Daar heb ik een hele goede reden voor. Maar die houd ik liever voor mezelf!
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Gérard en Henry lopen in de richting van het bos. De markies loopt (terwijl zijn rechtervoet
vastzit in de emmer) aan de stadzijde achter het struikgewas vandaan en loopt dan zo snel
mogelijk achter Henry en Gérard aan. Hij doet zijn best daarbij zijn waardigheid te bewaren.

Scène 9:

Aan tafel!

Vanuit de richting van het bos komt Casimir op. Hij zet een klein gedekt rond tafeltje neer.
Op het bord legt hij een pluchen vogel en een vliegenmepper.
[TIP: Plak de onderkant van de borden en bekers vast aan de tafel met (dubbelzijdige) tape.]
Casimir:

(Tegen het publiek) Elke dag dek ik drie keer de tafel voor meneer Mordius
Staal. En ik probeer me altijd uit de voeten te maken voordat hij arriveert. Hij
heeft zo’n hekel aan eten in de buitenlucht dat hij altijd op iedereen moppert.
En weten jullie wie iedereen is? Precies. Dat ben ik. Mordius HAAT de natuur. Waarom? Dat is een lang en tragisch verhaal. Maar één ding is zeker:
elke dag, vooral tijdens het ontbijt, gaat het er hier op dezelfde manier aan
toe.

De muziek start. Mordius loopt op met een krukje en gaat chagrijnig aan het tafeltje zitten.
Het koor loopt op. Bruno komt op met zijn kist, zet zijn kist neer en voegt zich bij het koor.
♪ ♫ Lied:

Hart van staal (track 11)

Tijdens het couplet speelt Mordius precies het tegenovergestelde van wat de meiden zingen.
[TIPS: Laat Mordius het zweet van zijn voorhoofd vegen vanwege de zon, zijn oren
dichtstoppen als de vogels fluiten en de pluchen vogel oppakken en boos weggooien.]
Meiden:

De zon zendt je zachte, warme stralen
Als je ontbijt in de vroege morgenstond
Je hoort de vogels vrolijk fluiten
En ziet vlindertjes die dart’len in het rond
De merels komen bij je buurten
Zonder angst eten de mussen uit je hand
Wat is leven in de vrije natuur …

Mordius slaat met zijn beide vuisten op tafel. Het bestek op zijn bord rammelt.
Mordius:

(Roept) TOCH ONGELOOFLIJK IRRITANT!

Meiden:

Horen wij het goed?
Horen wij het goed?

Mordius + jongens:

(Roept) JA! ONGELOOFLIJK IRRITANT!

Mordius staat op en ijsbeert voor het koor over het podium heen en weer.
Koor:

Wie is toch die man
Die zo prikkelbaar kan zijn
Wie is toch die chagrijn?
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Zijn naam is Mordius! Mordius!
Die excentrieke kluizenaar
Ja, daar loopt Mordius! Mordius!
En al wat groeit en bloeit dat vindt hij naar
Vroeger hield hij van natuur
Nu kapt hij alles kaal
Ooit had hij oog voor dat wat kwetsbaar is
Nu lijkt zijn hart van staal!
			
Mordius gaat aan het kleine ronde tafeltje zitten en zet zijn hoge hoed af. Tijdens het couplet
speelt Mordius opnieuw precies het tegenovergestelde van wat de meiden zingen.
[TIPS: Laat Mordius zijn haar fatsoeneren als het waait, doen alsof hij iets vies ruikt i.p.v.
frisse buitenlucht, laat hem heel ontevreden zuchten, laat hem om zich heen slaan als hij
bijen hoort en met de vliegenmepper een krekeltje platslaan.]
Meiden:

De wind waait hem zachtjes door zijn haren
En hij geniet van de frisse buitenlucht
Er zwemmen eendjes in het water
Hij ontspant en slaakt een diep tevreden zucht
Hij hoort de bijen zachtjes zoemen
En de krekeltjes die wensen hem geluk
O, het leven in de vrije natuur …

Mordius slaat met zijn beide vuisten op tafel. Het bestek op zijn bord rammelt.
Mordius:

(Roept) IS ÉCHT VERSCHRIKKELIJK!!

Meiden:

Horen wij het goed?
Horen wij het goed?

Mordius + jongens:

(Roept) JA! ’T IS ÉCHT VERSCHRIKKELIJK!

Mordius staat op, zet zijn hoed op en ijsbeert opnieuw over het podium heen en weer.
Koor:

Wie is toch die man
Die zo prikkelbaar kan zijn
Wie is toch die chagrijn?
Zijn naam is Mordius! Mordius!
Die excentrieke kluizenaar
Ja, daar loopt Mordius! Mordius!
En al wat groeit en bloeit dat vindt hij naar
Vroeger hield hij van natuur
Nu kapt hij alles kaal
Ooit had hij oog voor dat wat kwetsbaar is
Nu lijkt zijn hart van staal!		
		

Mordius draait zijn rug naar het publiek, gaat stevig staan en doet zijn armen over elkaar.
Hoe is hij zo geworden?
Hoe komt zijn hart zo hard?
Waar is het fout gegaan?
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Mordius staat op en ijsbeert weer voor het koor over het podium heen en weer.
Zijn naam is Mordius! Mordius!
Die excentrieke kluizenaar
Ja, daar loopt Mordius! Mordius!
En al wat groeit en bloeit dat vindt hij naar
Vroeger hield hij van natuur
Nu kapt hij alles kaal
Ooit had hij oog voor dat wat kwetsbaar is
Nu lijkt zijn hart van staal!		
Nu lijkt zijn hart van staal!
Mordius kijkt boos naar het publiek.
Mordius + jongens:

(Roepen boos) VAN STAAL!

Mordius loopt boos met het krukje het podium af in de richting van het bos. Casimir pakt het
tafeltje op en loopt met gebogen hoofd achter Mordius aan. Het koor loopt daarna ook af.
Bruno verdwijnt achter zijn kist.

Scène 10:

De survivalclub (deel 2)

Er klinkt een ontspannen deuntje (track 12). Bruno komt achter zijn kist vandaan met een
groot boek. Hij draagt een bloemketting. Bruno gaapt breeduit, gaat relaxed op het bankje
zitten en klapt het boek open. Op de voorkant is duidelijk de titel ‘To beer or not to beer’ te
lezen. Dan klinkt er vanuit de coulissen gestommel. De muziek stopt met een harde kraak
(nog steeds track 12).
Tuk en Traag:

(Vanuit de coulissen) Volgens mij moeten we hierheen!

Kletskoek:

(Vanuit de coulissen) Of hierheen!

Hanna Hopman:

(Vanuit de coulissen) Nee, hierheen!

Bruno staat verstoord op, zucht en verdwijnt met het boek in zijn kist. Vervolgens lopen
Hanna Hopman, Kletskoek, Tuk en Traag op vanaf de richting van het bos. Ze dragen
samen een ladder. Kletskoek loopt voorop, Tuk en Traag (die ook hun kussens dragen)
achteraan, Hanna heeft de ladder in het midden vast.
Hanna Hopman:

En … STOP MAAR!

Het viertal staat met de ladder stil onder de boom met het clubhuis en kijkt omhoog.
Tuk en Traag:

En nu?

Hanna Hopman:

Draaien! De ladder draaien!

Hanna, Kletskoek, Tuk en Traag draaien de ladder zo dat de ladder op z’n plaats blijft en
alleen om zijn as draait. De vier kijken daarna omhoog en daarna weer fronsend naar elkaar.
Hanna Hopman:

Anders draaien! Anders draaien!
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De vier scouts houden de ladder horizontaal en lopen met de ladder een rondje van 360
graden. Daarna kijken ze omhoog en daarna weer fronsend naar elkaar.
Kletskoek:

Die ladder, die doet het helemaal niet.

Hanna Hopman:

Ik snap er niets van.

Tuk:

Misschien … (valt stil) Nee, laat maar.

Traag:

Nee, zeg maar.

Tuk:

Nou, ik dacht: misschien is deze ladder … nee, laat maar.

Hanna en Kletskoek: Zeg nou!
Tuk:

Ik dacht: misschien is het een HORIZONTAAL MODEL.

Hanna Hopman:

Een horizontaal model, zegt ze!

Hanna, Traag en Kletskoek slaan vol ongeloof met de platte hand op hun voorhoofd.
Hanna, Traag
en Kletskoek:

(Tegen elkaar) Dat we dat ZELF niet hebben gezien!

Plots klinkt het geluid van een binnenkomend NL-Alert (track 13). Kletskoek pakt haar
mobieltje tevoorschijn en leest het NL-Alert-bericht.
Kletskoek:

Ik krijg een NL-Alert binnen. (Leest voor) PAS OP! ER IS EEN LOSLOPENDE BEER GEZIEN IN HET EENENVIJFTIGBOMENBOS!

Hanna Hopman:

(Bang) Echt? ECHT?!

Tuk en Traag krimpen angstig ineen en kijken schichtig om zich heen.
Tuk en Traag:

(Bang) Waar? WAAR?!

Opnieuw klinkt het geluid van een binnenkomend NL-Alert (track 14).
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Kletskoek:

O. Een aanvullend bericht van NL-Alert.

Tuk en Traag:

Wat staat erin?

Kletskoek:

Er staat: (leest voor) JA, ECHT WAAR!

Hanna Hopman grijpt in paniek naar haar hoofd.
Hanna Hopman:

Help!! Ik las hierbij het survivalkamp af. We moeten VLUCHTEN!!!

Hanna rent in paniek af in de richting van de stad. Tuk, Traag en Kletskoek zuchten diep.
Kletskoek:

(Teleurgesteld) Daar gaat onze medaille.

Tuk en Traag:

Waren wij maar een beer. Dan begonnen we aan onze winterslaap.

Kletskoek, Tuk en Traag lopen met de ladder af in de richting van de stad.

Scène 11:

Het schepnet

Hasna, Ravenna, Cora en Cornelia komen op vanuit de richting van het bos. Hasna en
Ravenna kijken oplettend om zich heen. Cora en Cornelia lijken zich van geen gevaar
bewust. Cornelia heeft een schepnet bij zich.
Hasna:

Tjonge! Bruno de Beer die losloopt in het eenenvijftigbomenbos. Wie had
gedacht dat we dat ooit zouden meemaken?

Ravenna:

(Gespannen) Wie had gedacht dat we ooit zo bang zouden zijn.

Cora:

Bang? Waar heb je het over? Effe een beertje vangen. Simpel!

Cornelia:

Kijk, ik heb mijn schepnet meegenomen.

Hasna en Ravenna: (Verbaasd) Wil je Bruno vangen met dat kleine
schepnetje?!
Cornelia:

(Enthousiast) Ja! Zeker, ja! Natuurlijk!

Ravenna:

Vergeet het maar. Bruno is een levensgrote
gevaarlijke beer.

Cornelia:

O. Is het anders een idee dat ik alleen z’n
HOOFD vang? Dan hebben we in ieder geval
een begin.

Cora:

Ja, dan is de KOP er in ieder geval AF! Haha!

Hasna:

(Vermanend) Nee! Nee! Nee! Een beer zonder
hoofd is een RAMP!

Ravenna:

Nee, een beer zonder hoofd is een ROMP.
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Cornelia:

Probeer wel een beetje je HOOFD erbij te houden, Hasna.

Cora:

Goed. Dit is mijn plan. We vangen de beer beetje bij beetje. Eerst z’n hoofd,
dan z’n armen, benen en z’n staart. We vervoeren hem naar het reservaat en
daar zetten we hem weer in elkaar.

Cornelia:

(Enthousiast) Ja! Als een bouwpakket, snap je? Iedereen voor?

Boven de kist steekt Bruno een bordje op met ‘Protest!’. Dan komen veldwachters Brom en
Snor op lopen vanuit de richting van de stad. Brom draagt zijn jachtgeweer.
Snor:

Misschien kunnen wij helpen? Brom heeft een heel goed jachtgeweer.

Brom:

Met dit geweer schakelen we die beer moeiteloos uit.

Hasna:

Maar … maar dat is toch wel een VERDOVINGSGEWEER?

Brom en Snor:

Jazeker!

Brom en Snor kijken elkaar wat lachend aan en doen allebei hun gehoorbeschermers op.
Brom en Snor:

Dit geweer is OORVERDOVEND!

Hasna en Ravenna: (Onthutst) En onze beer dan?
Brom:

Die beer? Tja, die schiet ik natuurlijk ontzettend dood! STOER!

Hasna en Ravenna: Maar dat gaat niet gebeuren! We zijn er juist om dieren te helpen.
Hasna pakt het geweer af. Ravenna pakt het schepnet van Cornelia en geeft dat aan Brom.
Ravenna:

Ga hier maar mee jagen als je zo stoer bent!

Brom en Snor kijken verbaasd naar het schepnet. Hasna, Ravenna, Cora en Cornelia lopen
af in de richting van het bos.

Scène 12:

Schade en schande

Vanuit de richting van de stad komen Quido en Luigi op.
Quido:

Zijn jullie veldwachters Brom en Snor?

Brom en Snor:

Ja.

Luigi:

Wij zijn Quido en Luigi van jullie verzekeringsmaatschappij Schade & Schande.

Quido en Luigi laten tegelijk hun businesscard zien.
Snor:

Schade & Schande?

35

...is los!
Quido:

Precies. Wij komen jullie waarschuwen en VERMANEN. Ons motto is
namelijk: ‘Lijden jullie schade …’

Quido en Luigi wijzen verwijtend naar de veldwachters en roepen met lage stemmen:
Quido en Luigi:

‘… SHAME ON YOU!’

Luigi:

Wij zijn experts op het gebied van het VOORKOMEN van schade. En er
gaan geruchten dat er hier wilde dieren zijn ontsnapt.

Quido:

Precies! En in het bijzonder een gevaarlijke bruine beer. Klopt dat?

Brom en Snor:

Ja. Dat kan weleens kloppen, ja.

Luigi:

Tjonge! Een loslopende beer! Dat gaat in de papieren lopen.

Quido:

Inderdaad. Wisten jullie dat jullie al jaren veel te veel premie betalen voor jullie verzekering bij ons?

Brom en Snor:

(Verbaasd) Is dat zo?

Quido:

Tuurlijk! We rekenen een schandalig hoge premie! Maar daar kunnen we wat
aan doen. (Trots) Want zo zijn wij.

Luigi:

Hebben jullie misschien interesse in een polis zonder ontsnapte-wilde-beerdekking?

Quido:

Als jullie nu overstappen, ontvangen jullie € 250,- negatieve korting!

Luigi:

(Enthousiast) Het is echt een buitenkans!

Quido:

(Serieus) Voor ons dan.

Luigi kijkt Quido strak aan en geeft hem een corrigerend stootje met de elleboog.
Snor:

Nou, nee. Ik denk dat we die dekking nog weleens nodig kunnen hebben.
We hebben geen
geweer meer. Alleen dit schepnet.

Quido en Luigi wijzen verwijtend naar de
veldwachters en roepen met lage stemmen:
Quido en Luigi:

JAMMER!

Quido en Luigi lopen af in de richting
van de stad. Brom en Snor gaan af in de
richting van het bos. Bruno loopt af met
zijn kist.
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Scène 13:

Cadeaus, cadeaus en nog meer cadeaus

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
♪ ♫ Lied:

Niets krijgt hun liefde klein (track 15)

[TIP: Studeer de tweede stem van dit liedje in met behulp van de instructievideo!]
Koor:

Eenieder die die twee ziet met elkaar
Weet zeker, ja, die horen bij elkaar
Niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Ze zitten met de ruggen naar elkaar
Al hebben ze nu ruzie met elkaar
Niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn

Tijdens het refrein worden vanuit de coulissen cadeaus gepakt en één voor één
doorgegeven door de koorleden. Elk cadeau komt uiteindelijk bij de markies terecht, die
ze aan Bea geeft. Bea geeft elk cadeau echter zuchtend weer door aan de koorleden zodat
de cadeaus aan de andere kant van het podium weer in de coulissen verdwijnen.
Hij verwent haar grandioos
Geeft haar veel cadeaus
Ze ontvangt ze met een diepe zucht
Hij overlaadt haar eindeloos
Het is hopeloos en dus geeft ze ’t allemaal terug
Maar niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
De koorleden beginnen allemaal te beatboxen. Henry en Gérard gaan met microfoons
vooraan staan en rappen. [TIP: Bekijk voor het oefenen van de beatbox de instructievideo.]
Henry:
Gérard:
Henry:
Gérard:
Koor:

Dat zijn liefde werd beantwoord
Daar kon hij slechts op hopen )
Maar wat hij niet begrijpt		
Hij heeft het niet gesnopen		
Het is de hoogste tijd			
Om in z’n oren te knopen		
Al is hij multimiljonair:			
Hij hoeft haar liefde niet te kopen

)
)
)
)
) 2x
)
)

Eenieder die die twee ziet met elkaar
Weet zeker, ja, die horen bij elkaar
Niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
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Ze zitten met de ruggen naar elkaar
Al hebben ze nu ruzie met elkaar
Niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Tijdens het refrein wordt het doorgeven van de cadeaus herhaald.
Koor:

Hij verwent haar grandioos
Geeft haar veel cadeaus
Ze ontvangt ze met een diepe zucht
Hij overlaadt haar eindeloos
Het is hopeloos en dus geeft ze ’t allemaal terug
Maar niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Maar niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn

Koor loopt af. Bea en de markies blijven op het bankje zitten. Gérard en Henry blijven op.
Bea:

Luister. Ik ben teruggekomen vanwege jou, niet vanwege de cadeaus.

Markies:

Vanwege mij?

Bea:

Ja, gekkie. Ik had er alles voor over. Ik heb zelfs EXPRES het luik van het
vliegtuig opengezet zodat alle kisten met dieren hier in het bos zouden
landen zodat ik jou weer zou kunnen zien.

Markies:

Echt waar? Heb je dat expres gedaan? (Verontwaardigd) Maar dat is … dat
is … (verrukt) echt SUPER lief! Ik zou je wel kunnen zoenen!

Bea:

(Verlegen) Oké. Dat is goed.

Bea sluit haar ogen en buigt wat richting de markies. De markies verstijft van de zenuwen.
Hij kijkt naar Henry en Gérard, die hun tanden bloot lachen en hun duimen in de lucht steken.
Markies:

(Tegen het publiek) Altijd weer een spannend moment dit. Oké. Goed. Ogen
dicht … (sluit de ogen en ademt diep in en uit) en gaan!

De markies wil Bea een kus geven, maar op het laatste moment steekt de boa van Bea haar
kop ertussen en kust de markies. De markies schrikt zich een hoedje en deinst achteruit.
Markies:

(Schreeuwt) Aaaaah!!! (Met een vies gezicht) Bèèèèèh!!!

De markies rent vol afgrijzen af in de richting van de stad.
Bea:

(Tegen de slang) Wat doe je nou?! Listig dier! Foei! (Tegen het publiek) Ik
hou van slangen. Echt! Maar dit beest dat NEKT me!
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Bea loopt af in de richting van het bos. Henry en Gérard lopen af richting de stad.

Scène 14:

De Moltons (deel 2)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 15:

De zaag erin!

Het geluid van een kettingzaag klinkt (track 16).
Kees:

(Roept vanuit de coulissen) VAN ONDEREN!

Het geluid van een krakende en omvallende boom klinkt (nog steeds track 16). Vanuit de
coulissen valt de kruin van een boom het podium op. Kees komt op met zijn (ketting)zaag.
Kees:

(Tevreden) Zo! Die ligt om!

Dan ziet Kees het bord met de tekst ‘eenenvijftigbomenbos’ staan. Hij schrikt.
Kees:

O…

Kees denkt even na. Dan krijgt hij een idee en gaat hij met de rug naar het publiek voor het
bord staan. Het geluid van een kettingzaag klinkt (track 17). Kees zaagt een stuk van het
bord af zodat de eerste vijf letters wegvallen. Nu staat er ‘vijftigbomenbos’. Hij gooit het
afgezaagde stuk van het bord weg, draait zich om en steekt z’n duim op naar het publiek.
[TIP: Zorg dat het stuk dat Kees moet afzagen makkelijk met één hand te verwijderen is.]
Kees:

Het is alweer voor mekaar!

Vanuit de richting van de stad komt Harry Helm-op het podium op. Hij heeft twee
lunchtrommels mee en zet die op het bankje.
Harry:

Je bent toch niet zonder mij begonnen, hè?

Kees:

Sorry. Voordat ik het wist had ik er al eentje omliggen.

Vanuit de richting van het bos komt Hanna Hopman op.
Hanna Hopman:

Wat is er hier aan de hand? Heeft er iemand een boom omgezaagd?!

Kees:

Niets aan de hand! Er staan hier precies vijftig bomen. Net zoals het op dat
bordje staat, ziet u? Tel maar na.

Hanna Hopman:

(Leest) Vijftigbomenbos?! (Boos) Wat is er met dit bord gebeurd?

Harry:

Ach, vergeet dat bord, mevrouw. Als wij klaar zijn is er helemaal geen bord
meer nodig. Alles gaat plat!
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Hanna Hopman:

Wat bedoelt u?

Harry:

Wij zijn Kees van Onderen en Harry Helm-op. Wij zijn van de STAALBRIGADE. Een speciaal team opgezet door Mordius Staal.

Hanna Hopman:

Mordius Staal? Heeft die ellendige man jullie de opdracht gegeven om alle
bomen om te zagen? Dat heeft de markies ten strengste verboden!

Kees:

Ho! Wij hebben helemaal niet de opdracht om alle bomen om te zagen.

Harry:

Nee, wij hebben de opdracht om mee te helpen zoeken naar een ontsnapte
bruine beer.

Kees:

Maar mochten er tijdens onze zoektocht ONVERHOOPT bomen in de weg
staan …

Harry:

… dan mogen we DIE bomen bij HOGE UITZONDERING omzagen.

Hanna Hopman:

En welke bomen vinden jullie in de weg staan dan?

Hanna Hopman kijkt haastig om zich heen. Harry en Kees kijken elkaar triomfantelijk aan.
Harry en Kees:

(Grinnikend) Hehhehheh! (Gemeen) ALLE BOMEN!

Kees:

Zelfs die boom met jullie clubhuis gaat
om!

Hanna Hopman:

Schurken! Als de markies hiervan hoort
dan wordt hij woedend!

Harry:

Tegen die tijd is het al te laat. Trouwens,
de markies is een watje.

Kees:

Mordius zal zeggen dat het een vergissing was. De markies zal zijn excuses
aanvaarden en het hele bos is dan al
verloren gegaan.

Hanna Hopman:

Dat zullen wij nog weleens zien. Mijn
Survival Scouts en de Wildlife Rangers
zullen dit niet pikken. Let maar eens op!

Vanuit de richting van het bos komen protesterende Survival
Scouts en Wildlife Rangers op met protestborden en ze scanderen tegen het kappen van de bomen:
Rangers en Scouts: Kappen met kappen! Kappen met kappen! Kappen met kappen!
Het koor loopt op. Harry en Kees starten hun kettingzagen. De muziek start.
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♪ ♫ Lied:

Alle bomen gaan eraan! (track 18)

Harry en Kees gaan vooraan staan en zingen (ondersteund door het koor) het publiek toe.
Koor:

Wij zijn hier gekomen
Wij zijn ingehuurd
Want er staan hier te veel bomen
In deze groene buurt
Het mag best een beetje minder
Vraag ons niet waarom
Maar van de eenenvijftig bomen zagen wij
Er eenenvijftig om!

Harry en Kees zwaaien met hun kettingzagen en beelden uit dat ze bomen omzagen.
Koor:

Harry en Kees:

Kijk, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Eerst de kruin en dan de takken
Zelfs de stam die blijft niet staan
Ja, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Hoe kan zoiets gebeuren?
Heel eenvoudig! Zo gedaan!

De Survival Scouts zingen vervolgens (ondersteund door het koor) het publiek toe.
Koor:

Wij willen genieten
Van een groene buurt
Dus de bomen moeten blijven
Zing, leve de natuur!
Of dit bos zal overleven
Hangt van bomen af
Dus, ja, daar blijf je met je tengels, vinden wij
Maar mooi gewoon van af!

Harry en Kees zwaaien weer met hun kettingzagen en beelden uit dat ze bomen omzagen.
Koor:

Harry en Kees:

Kijk, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Eerst de kruin en dan de takken
Zelfs de stam die blijft niet staan
Ja, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Hoe kan zoiets gebeuren?
Heel eenvoudig! Zo gedaan!

[BELANGRIJKE UITLEG: Spelers Harry, Tuk, Kees en Traag gaan van links naar rechts op
een rijtje staan. Als een speler aan de beurt is om te beginnen, doet hij/zij een stap naar
voren. Vervolgens herhaalt hij/zij al roepende de tekst en maakt de bijpassende beweging.
[TIP: Bekijk samen de instructievideo voor de bewegingen van het onderstaande gedeelte
van het lied ‘Alle bomen gaan eraan!’.]
Harry doet alsof hij een helm opdoet, strekt zijn linkerarm naar voren en maakt daarna met
zijn arm een beweging naar links. Dit herhaalt hij.
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Harry:

(Roept) HELLUM OP EN ZAGEN!

Tuk zet haar handen aan haar mond en roept. Daarna grijpt zij naar haar hoofd, zakt
angstig kijkend door de knieën en gaat vervolgens weer staan. Dit herhaalt ze.
Tuk:

(Roept) VAN ONDEREN!		

Kees wijst naar hoe de boom omvalt. Hij wijst van rechtsboven, midden boven en linksboven
naar links. Na ‘BOEM!’ houdt hij verschrikt zijn handen voor zijn mond. Dit herhaalt hij.
Kees:

(Roept) UUUUUUUUH … BOEM! … O, NEE!

Traag schudt afkeurend haar wijsvinger heen en weer. Nadat Kees ‘BOEM!’ roept, grijpt ze
naar haar pijnlijke hoofd en geeft een grote schreeuw. Dit herhaalt ze.
Traag:

(Roept) TJONGEJONGEJONGEJONGE … AAAAAUUUUU!

Tuk en Traag voegen zich weer bij het koor. Harry en Kees zwaaien weer met hun zagen.
Koor:

Harry en Kees:

Kijk, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Eerst de kruin en dan de takken
Zelfs de stam die blijft niet staan
Ja, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Hoe kan zoiets gebeuren?
Heel eenvoudig! Zo gedaan!

Het koor loopt af. Tijdens het af lopen scanderen de Rangers en de Scouts hun leus:
Rangers en Scouts: Kappen met kappen! Kappen met kappen! Kappen met kappen!
Harry en Kees blijven op.

Scène 16:

Breekbaar!

Kees en Harry pakken allebei hun lunchtrommel van het bankje en gaan zitten.
Harry:

Zo gaat hij lekker! Een uurtje doorzagen en dan zijn we klaar!

Kees:

Ja. Maar eerst effe lekker lunchen!

Harry en Kees openen hun lunchtrommels en halen beiden een broodje kaas tevoorschijn.
Kees:

Een broodje met kaas. Bah! KAAS! Ik lust helemaal geen KAAS!

Harry:

Ik ook niet! Bèèèh!!

Kees:

Dan moet je aan je vrouw vragen of ze ’s morgens IETS ANDERS in je
broodtrommel doet.
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Harry:

En dan moet JIJ aan JOUW vrouw vragen of ze ’s morgens iets anders in
JOUW broodtrommel doet.

Kees:

(Zucht) Dat heeft geen zin. Ik maak altijd zelf mijn broodtrommel klaar.

Harry:

(Zucht) Ik ook …

Bruno komt op met zijn kist. Hij gromt terwijl hij met de kist heen en weer schudt.
Kees:

(Geschrokken) Kijk! Dat is vast die kist van die bruine beer.

Harry:

Oei! Die beer lijkt me niet misselijk. Maar blijkbaar is hij nog niet uit de kist
ontsnapt. Dat is een mazzeltje. (Angstig) Hopelijk blijft dat zo.

Dan komen Quido en Luigi vanuit de stad op. Ze hebben A4-stickers met ‘Breekbaar’ bij zich.
Quido:

Aha! De beer is gelokaliseerd! Mooi! En hij zit toch nog in de kist!

Luigi plakt een A4-etiket met ‘Breekbaar’ op de kist.
Quido:

Dan zijn we gelukkig nog net op tijd om deze stickers op te plakken.

Kees:

Vraagje. Waarom een sticker met ‘Breekbaar’? Is-ie breekbaar?

Luigi:

Heel breekbaar! Totaal niet bedoeld om met een parachute uit een vliegtuig
te vallen. Ha! Dat is natuurlijk vragen om problemen.

Bruno schudt de kist heen en weer en gromt daarbij.
Kees:

Het lijkt er anders op dat die beer de landing prima is doorgekomen.

Quido:

O, ja! Zeker! Bruno is niet kapot te krijgen. Het gaat ons om de KIST.

Kees en Harry:

(Angstig) De kist?

Quido en Luigi:

Jahaa! Die is HEEL breekbaar!

Kees en Harry grijpen elkaar angstig vast.
Luigi:

Maar geen nood! We hebben een waterdicht plan!

Quido:

Mocht hij uitbreken, plak dan snel allebei deze sticker op je borst.

Luigi drukt Kees en Harry allebei een A4-sticker met ‘Breekbaar’ in handen.
Kees en Harry:

Op onze borst? En dan?

Quido en Luigi:

Ja, wat denk je? Hopen dat die beer kan lezen!

Kees en Harry:

(Roepen angstig) MOEDER!!!

Kees en Harry rennen af richting de stad. Quido en Luigi lopen af in dezelfde richting.
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Scène 17:

Waar is Bruno?

Vanuit de richting van het bos komen Hayley en Natasja op. Ze kijken zoekend rond.
Hayley:

Kijk! Daar staat-ie. Een grote kist met een b erop. Dat kan niet missen!

Natasja:

Zou Bruno nog in de kist zitten, denk je? (Enthousiast) Blijf filmen. Als wij
hem vinden levert dat fantastische beelden op voor onze reportage.

Hayley:

Tenzij hij ons OPEET …

Natasja:

Dat zou HELEMAAL geweldig zijn! Dan komen we vanavond zelfs op het
journaal! (Serieus) Al zitten er ook wel nadelen aan, misschien.

Hayley:

We worden in één KLAP wereldberoemd!! (Serieus) Of in één HAP …

Natasja:

Maarre … zou Bruno nog wel in zijn kist zitten? Eens kijken …

Hayley en Natasja lopen een rondje om de kist heen. Bruno tilt de kist iets van de grond af
en draait om zijn eigen as mee zodat Hayley en Natasja nergens een opening in de kist
ontdekken. (Het publiek heeft een mooi inkijkje gekregen in de achterkant van de kist. J)
Hayley:

Mmm … niets te zien. Hoe komen we erachter of de kist leeg is?

Natasja:

Ik weet het! Als Bruno NIET in de kist zit, dan is de kist goed te tillen. Als hij
WEL in de kist zit, is de kist veel te zwaar voor ons.

Hayley en Natasja gaan beiden met hun rug tegen de kist staan om hem samen op te tillen.
Hayley:

Oké. Op drie. Eén-twee-DRIE!

Hayley en Natasja tillen de kist op. De benen van Bruno steken onder de kist vandaan.
Natasja:

Drie stappen naar links! Eén-twee-drie!

Ze doen drie stappen naar links. Dan moet Hayley plotseling niezen.
Hayley:

Wacht even. (Niest) HATSJIE!!! HA- HA- HATSJIE!!!

Natasja:

Gezondheid!

Hayley:

Dank je. Heb je misschien een zakdoekje voor me?

Natasja:

Nee.

Bruno reikt vanuit zijn kist Hayley een zakdoekje aan. Ze denkt dat het van Natasja komt.
Hayley:

Toch bedankt!

Natasja:

Graag gedaan!

Dan zetten Hayley en Natasja de kist weer neer.
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Natasja:

Blenders! Bruno zit overduidelijk niet meer in zijn kist.

Hayley:

(Angstig) Dus bestaat de kans dat we hem zomaar tegen het lijf lopen.

Natasja:

Dat zou geweldige beelden opleveren! Twee reporters in een directe confrontatie met een hongerige beer! Laten we in de buurt blijven.

Hayley:

(Angstig) Goed. Als jij dat wilt. Al denk ik dat als Berend hier was geweest, hij
het ons sterk had afgeraden.

Natasja:

Berend? Welke Berend?

Hayley:

BEREND BOTJE!

Natasja en Hayley lopen af in de richting van het bos. Bruno blijft op.

Scène 18:

Noodinstructies

Mordius, Casimir, Harry en Kees komen op vanuit de richting van het bos.
Mordius:

Kees? Harry? Wat is dit? Bijna alle bomen staan nog overeind. Zelfs die
boom met het clubhuis van de Survival Scouts. Stelletje oenen!

Kees:

Sorry, meneer Mordius. We wilden alle bomen omzagen, maar toen kwamen
we de kist van Bruno de Beer tegen. En die kist is niet stevig.

Mordius en Casimir kijken angstig om zich heen en zien dan de kist van Bruno staan.
Casimir:

Is dat de kist van Bruno?! En denken jullie dat hij los kan breken?!

Bruno schudt de kist heen en weer, gromt daarbij en roept dan boos:
Bruno:

(Met zware stem) Natuurlijk kan ik losbreken! Zeker nu ik WOEST ben omdat
jullie alle bomen proberen om te hakken!!! GROMMM!!!

Mordius, Casimir, Kees en Harry grijpen elkaar angstig vast.
Mordius:

(Angstig) O nee! Wat moeten we doen?

Kees:

Ik weet het! Ik heb een appje gekregen van Quido en Luigi met extra noodinstructies voor in het geval dat Bruno los zou breken.

Kees pakt zijn mobieltje tevoorschijn. Mordius grist het mobieltje uit zijn handen en leest de
instructies hardop voor. Harry en Kees volgen de instructies stapsgewijs op.
Mordius:

Nood-instructie in geval van daadwerkelijk ontsnapte beer:
EEN: spreid je beide armen.
TWEE: steek je handen in de lucht.
DRIE: spreid je vingers.
VIER: doe je mond wijd open.
En VIJF: roep terwijl je dwaas rondrent heel hard ‘AAAAAH!’.
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Bij het horen van de vijfde instructie laten Harry en Kees hun armen zakken.
Harry en Kees:

Dat gaan we natuurlijk niet doen.

Mordius:

Inderdaad. Dat is BELACHELIJK!

Dan klinkt het geluid van brekend hout (track 19). Bruno komt uit zijn kist en laat zijn
klauwen en tanden zien. Dan klinkt het geluid van een grommende beer (nog steeds track
19). Harry, Kees, Casimir en Mordius steken in paniek de handen in de lucht (precies zoals
de instructie het aangaf) en rennen al roepend doldwaas door elkaar heen over het podium:
Mordius, Casimir,
Harry en Kees:

AAAAAH!!!

Dan rennen ze los van elkaar het podium af de zaal in. Ze veroorzaken opschudding in de
zaal door willekeurige mensen bij de schouders te pakken terwijl ze blijven schreeuwen. De
muziek start. Koor loopt op. Harry, Kees, Casimir en Mordius voegen zich bij het koor.
[TIP: Bekijk samen de dansinstructievideo van het lied ‘Help, de beer is los!’.]
♪ ♫ Lied:
Koor:

Help, de beer is los! (track 20)
We moeten vluchten, niet vertragen, keihard rennen
Want er gaat hier in het bos van alles mis
Nu niet zuchten, niet gaan klagen, maar erkennen
Dat het hierzo plotseling niet veilig is
We kunnen roepen, gillen, krijsen wat we willen
En verstijfd als aan de grond genageld staan
Maar we hebben nu geen tijd meer te verspillen
Want we moeten als de bliksem hier vandaan
Het is klip-en-klaar
Hij zit achter ons aan
We zijn in groot gevaar
O, NEE! We gaan eraan!
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomen…
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomenbos
We moeten vluchten, niet vertragen, keihard rennen
Want er gaat hier in het bos van alles mis
Nu niet zuchten, niet gaan klagen, maar erkennen
Dat het hierzo plotseling niet veilig is
We kunnen roepen, gillen, krijsen wat we willen
En verstijfd als aan de grond genageld staan
Maar we hebben nu geen tijd meer te verspillen
Want we moeten als de bliksem hier vandaan
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Het is klip-en-klaar
Hij zit achter ons aan
We zijn in groot gevaar
O, NEE! We gaan eraan!
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomen…
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomenbos
De koorleden rennen op hun plaats tijdens het instrumentale gedeelte achtereenvolgens:
Acht tellen naar voren, gezichten richting publiek
Acht tellen naar links
Acht tellen naar achteren, ruggen naar het publiek
Acht tellen naar rechts
[TIP: Laat Bruno de Beer mee rennen en positioneer hem aan de rechterkant van het koor.
Als iedereen naar links rent, rent hij stoer achter iedereen aan. Als iedereen op het einde
naar rechts rent, loopt Bruno opeens (een beetje in paniek) voorop! J]
Halverwege de laatste acht tellen rennen, draait Bruno zich plotseling om, spreidt dreigend
zijn armen en gromt. De koorleden grijpen in paniek naar hun hoofd en roepen verschrikt:
Bruno:

GROMMM!!!

Koor:

AAAAAH!!!!!
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomen…
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomenbos

Bruno springt met veel gevoel voor show naar voren, zakt op één knie, spreidt zijn
armen en roept enthousiast met een zware stem:
Bruno:

YEAH!!!

Het koor vlucht gillend het podium af. Bruno haalt teleurgesteld de schouders op, zucht diep
en loopt met gebogen schouders af in de richting van het bos.

Scène 19:

Risicospreiding

Quido en Luigi lopen op vanuit de stad. Casimir komt op vanuit de richting van het bos.
Quido en Luigi:

We hebben gehoord dat de beer is ontsnapt!!! Is dat waar?

Casimir:

Het is waar. Bruno loopt hier ergens vrij rond. En hij is woest!
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Luigi:

Ai! (Angstig) Ge-ge-gelukkig zijn wij niet bang aangelegd.

Casimir:

Jullie hebben toch stickers met ‘Breekbaar’ erop? Gebruik die dan.

Quido:

Die stickers? Nee joh, dat was allemaal valse veiligheid. Alsof die beer begrijpt wat er op zo’n sticker staat. (Zenuwachtig lachje) Haha!

Quido en Luigi:

Daarom stappen we nu over op plan B. RISICOSPREIDING!

Quido en Luigi doen beiden hun jas open. Ze hebben T-shirts aan met teksten erop die het
publiek duidelijk kan lezen. Op het shirt van Quido staat: ‘Pak hem eerst’ (met een pijl). Op
het shirt van Luigi staat. ‘Nee, hem!’ (met een pijl).
Casimir:

Goed plan … Maar als Bruno niet kan lezen, hoe werkt het dan?

Quido en Luigi kijken elkaar een seconde perplex aan en schreeuwen dan angstig:
Quido en Luigi:

AAAAAH!!!!

Quido en Luigi vluchten af in de richting van de stad. Casimir loopt af richting het bos.

Scène 20:

Meerstemmig

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 21:

Het geheim van Mordius

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 22:

De klopjacht

Hayley en Natasja komen met hun microfoons en camera’s op en richten zich tot het publiek.
Joey, Jack, Alfred, Snor, Brom en Bruno sluipen het podium op en nemen in genoemde
volgorde van links naar rechts plaats achter het struikgewas. Brom heeft zijn jachtgeweer
mee. Alfred heeft een tak met wat blad eraan bij zich.
Hayley:

Welkom, kijkers thuis en in de zaal. Zojuist hebben we vernomen dat de Moltons door veldwachters Brom en Snor zijn gearresteerd.

Natasja:

Dit gebeurde na een urenlange klopjacht waarvan we u nu kort de
hoogtepunten willen laten zien!

Hayley en Natasja filmen allebei vanuit een andere hoek van het podium het struikgewas.
Hayley en Natasja:

En … ACTIE!

[BELANGRIJKE UITLEG: Spelers Joey, Jack, Alfred, Brom, Snor en Bruno gaan samen de
achtervolging en arrestatie van de Moltons uitbeelden. Bij de start zitten ze allemaal door de
Copyright © Spotlight Musical Productions

48

Script

knieën en voorover gebukt verstopt achter het struikgewas. Telkens als een speler aan het
woord komt, komt hij/zij even omhoog (goed zichtbaar voor het publiek), zegt zijn/haar
tekst richting het publiek en verdwijnt daarna direct weer uit beeld. Houd dit consequent vol!]
Snor:

Ik ben veldwachter Snor.

Brom:

(Spreekt luid) IK BEN VELDWACHTER BROM.

Bruno:

Ik ben een woeste BEER! (Dreigt met zijn klauwen) Wroaah!!!

De Moltons:

(Met zakdoeken over hun neus) Whijzijhn dwuh Mwoltowns!

Brom:

(Spreekt luid) WATTE?

De Moltons:

(Zonder zakdoeken) Wij zijn de Moltons!

Snor:

Okééé!

Bruno:

Ik ben een woeste BEER! (Dreigt met zijn klauwen) Wroaah!!!

Brom:

(Luid) WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DE MOLTONS!

Snor:

Kijk! Daar heb je ze!

Joey:

Niet waar!

Snor:

Wel waar!

Jack en Alfred:

Niet waar!

Brom en Snor:

(Luid) WEL WAAR!

De Moltons:

Okééé!

Bruno:

Ik ben een woeste BEER! (Dreigt met zijn klauwen) Wroaah!!!

Snor:

Brom, schiet de Moltons neer!

De Moltons:

Nee, niet doen!

Brom:

(Luid) IK DOE HET TOCH!

De Moltons:

Nee, niet doen!

Brom:

(Luid) IK DOE HET TOCH!

De Moltons:

Nee, niet doen!

Bruno:

Ik ben een woeste BEER! (Dreigt met zijn klauwen) Wroaah!!!

Brom:

(Luid) PANG!

De Moltons:

Mis!
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Brom:

(Luid) OKÉÉÉ!

Snor:

Dat was domme pech, Brom!

Joey:

Maar je deed wel erg je best.

Jack:

En je was wel enthousiast en je was actief betrokken.

Alfred:

En je hebt wel een hele positieve werkhouding.

Snor:

(Onthutst) Wat proberen jullie te zeggen?

De Moltons:

Hij kan er HELEMAAL NIETS VAN!

Brom:

(Luid jammerend) OKÉÉÉ!

Bruno:

En ik ben een woeste BEER! (wordt onderbroken door de rest) …

De Moltons en de
veldwachters:

(Geïrriteerd) JA! DAT WETEN WE NU WEL!!!

Bruno:

(Piepklein stemmetje) Wroaah!!!

Snor:

Brom, laten we de Moltons omsingelen!

Achter de struiken verandert Brom van positie. Hij neemt uiterst links plaats (indien nodig
schuiven de overige spelers wat op). Alfred pakt de tak met wat blad eraan.
Joey en Jack:

O, nee! We worden omsingeld! Wat moeten we doen?

Alfred:

We kunnen onszelf vermommen! Ik heb een tak!

Joey en Jack:

Alfred?

Alfred:

Ja?

Joey en Jack:

Kop dicht, Alfred!

Alfred:

Okééé!

Bruno:

Ik ben een … (kijkt schuldbewust) O, sorry.

Snor:

Staan blijven! We hebben jullie omsingeld!

Joey en Jack:

(Met de handen in de lucht) O, nee, we zijn erbij! Maar waar is Alfred?

Alfred:

(Met de tak voor z’n gezicht, lage stem) IK BEN EEN BOOM! OEHOE!

Snor:

Oehoe?!!

Alfred:

(Lage stem) JA … IK BEN EEN BOOM MET EEN UIL ERACHTER.

Alfred verdwijnt, maar vanaf nu blijft elke speler die omhoogkomt omhoog.
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Joey en Jack:

Alfred?

Alfred:

Ja?

Joey en Jack:

Kop dicht, Alfred!

Alfred:

(Laat de tak zakken) Okééé!

Brom en Snor:

(Luid) HEBBES!!!

Natasja en Hayley stoppen met filmen en richten zich tot het publiek.
Hayley en Natasja:

Applaus voor onze heldhaftige veldwachters: Brom en Snor!

Brom en Snor rekenen ondertussen de Moltons in en lopen met ze af in de richting van de
stad. Hayley en Natasja gaan af richting de stad. Bruno gaapt en gaat op het bankje liggen.

Scène 23:

De strijd om het bankje

Oma en Omi Sprokkel komen op vanuit de stad. Ze gaan tegelijk op het bankje zitten. Bruno
geeft van schrik een gil en springt omhoog. Alle drie staan ze elkaar verschrikt aan te kijken.
Oma:

Kijk, ma. Dat is die beer! (Angstig) Maak hem niet kwaad, ma.

Omi:

Wat doe jij op ONS bankje, beer?! Scheer je hier weg!!

Bruno:

(Grommend) Ga weg! Ik wil op dit bankje liggen!

Oma:

Hij zegt dat hij op ons bankje wil liggen.

Omi:

(Verbaasd) Versta jij opeens Beers?

Oma:

(Schouderophalend) Blijkbaar.

Bruno:

(Grommend) Ga weg of ik eet jullie op! GROMMM!!!

Oma:

(Angstig) O, nee! Hij gaat ons opeten!

Omi:

Opeten?!!! (Boos) Ja, kom nou! Jij bent een grote beer en ik ben maar een
klein oud omaatje. Dat gaan we dus niet doen. Als jij ons bankje wil dan zal
je mij op een eerlijke manier moeten verslaan. In een wedstrijd. Eén tegen
één! Maar trek wel bokshandschoenen aan!

Bruno krabt achter zijn oor en denkt kort na.
Bruno:

(Grommend) DEAL!

Bruno en Omi Sprokkel geven elkaar een hand. De muziek start. Koor loopt op. Hayley en
Natasja filmen vanuit het koor de wedstrijd. Gérard heeft een emmer met twee handdoeken
erin mee. Henry heeft een emmer met bokshandschoenen mee. De butlers zetten de
emmers op het bankje. Henry helpt Bruno de bokshandschoenen aan te trekken.
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Gérard hangt bij Omi Sprokkel en Bruno een handdoek om de nek.
[TIP: Bekijk samen de dansinstructievideo van het lied ‘De wedstrijd van het jaar!’.]
[TIP: Gebruik i.p.v. bokshandschoenen twee dezelfde ovenhandschoenen.]
[BELANGRIJK: De emmers die Henry en Gérard bij zich hebben, hebben allebei een
speciale smiley op de zijkant staan. De ene een schuldbewust kijkende smiley met allemaal
kusmondjes eromheen en de andere een blozende smiley. Dit komt in scène 24 terug.]
♪ ♫ Lied:
Koor:

De wedstrijd van het jaar (track 21)
Dit is de wedstrijd van het jaar
De ene en de andere tegen elkaar
Wie zal het gaan winnen? Zeg het maar!
Dit is de wedstrijd van het jaar

Bruno bereidt zich voor door stoer in de lucht te boksen en maakt wat hupjes. Omi Sprokkel
springt een paar keer om haar spieren op te warmen en doet rek- en strekoefeningen.
Wie kan mij aan?
Wie zal mij tegenhouden?
Ik word de kampioen!
Ik ga ertegenaan
Ja, vanaf het begin
Dat ik verliezen kan gaat er bij mij niet in
Dus vol zelfvertrouwen stap ik in de ring
Wohohoo! Ik weet zeker dat ik win!
Henry:

(Roept) Dames en heren, een groot applaus voor deze beide rivalen!!!

Alle spelers applaudisseren. Bruno en Omi nemen het applaus in ontvangst. Daarna dagen
ze elkaar uit. Henry en Gérard zetten ondertussen twee tafeltjes neer. Op beide tafeltjes
worden tien papieren bekers klaargezet. Als de gong klinkt start de eerste ronde. Omi bouwt
snel een toren met de bekertjes. Bruno heeft bokshandschoenen aan en verprutst het keer
op keer. Als de gong weer gaat schuift Bruno gefrustreerd de bekertjes op de grond. Omi
juicht. Bruno baalt.
Koor:

Dit is de wedstrijd van het jaar
Hier strijden de twee kemphanen tegen elkaar
Er komt één verliezer, één winnaar
Dit is de wedstrijd van het jaar!

Bruno bereidt zich voor op ronde twee door stoer in de lucht te boksen. Omi Sprokkel springt
een paar keer om haar spieren op te warmen en doet opnieuw wat rek- en strekoefeningen.
Wie kan mij aan?
Wie zal mij tegenhouden?
Ik word de kampioen!
Ik ga ertegenaan
Ja, vanaf het begin
Dat ik verliezen kan gaat er bij mij niet in
Dus vol zelfvertrouwen stap ik in de ring:
Wohohoo! Ik weet zeker dat ik win!
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Henry:

(Roept) Zet je schrap voor ronde nummer twee!!!

Bruno en Omi nemen weer applaus in ontvangst en dagen elkaar daarna uit. Henry en
Gérard leggen een groot vel karton op beide tafeltjes. Gérard laat een gevouwen vliegtuig
zien als voorbeeld. Als de gong klinkt start de tweede ronde. Omi vouwt snel een vliegtuig.
[TIP: Vouw het karton van Omi vooraf wat voor.] Bruno heeft bokshandschoenen aan en
krijgt het niet voor elkaar om de juiste vouwen te maken. Als de gong weer gaat maakt Bruno
gefrustreerd een prop van het karton en gooit het op de grond. Omi juicht. Bruno baalt.
Koor:

Wie kan mij aan?
Wie zal mij tegenhouden?
Ik word de kampioen!
Ik ga ertegenaan
Ja, vanaf het begin
Dat ik verliezen kan gaat er bij mij niet in
Dus vol zelfvertrouwen stap ik in de ring
Wohohoo! Ik weet zeker …
Ik ga ertegenaan
Ja, vanaf het begin
Dat ik verliezen kan gaat er bij mij niet in
Dus vol zelfvertrouwen stap ik in de ring
Wohohoo! Ik weet zeker dat ik win!

Henry gaat tussen Omi en Bruno in staan en pakt hun handen vast. Na het lied steekt hij de
arm van Omi in de lucht. Zij is hiermee uitgeroepen tot winnaar. Er klinkt gejuich en applaus.
Bruno buigt het hoofd. Koor blijft op. Bea en de markies lopen onopvallend af.

Scène 24:

De ontknoping

Hasna en Ravenna ontfermen zich over de teleurgestelde Bruno.
Hasna:

Oh! Kijk eens hoe Bruno ontdaan is. Dit is dierenmishandeling!

Oma:

Onzin! Het was gewoon een eerlijke wedstrijd!

Ravenna:

Niet waar! Jullie moeten je schamen!

Bruno:

Hou toch op, Hasna en Ravenna! Ik heb er genoeg van! Ik speel het spelletje
niet langer mee. Iedereen moet en mag het weten.

Bruno zet zijn berenmasker af en schuift zijn capuchon naar achteren.
Bruno:

(Zegt luid en duidelijk) IK BEN GEEN BEER!

Iedereen:

(Onthutst) WAT?!!!

Bruno:

Ik ben geen beer. (Tegen publiek) Zei ik het niet luid genoeg?

Hasna:

Ssst! Stil nou, Bruno. We handelen dit wel samen af, goed?
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Bruno:

Nee. Ik ben géén beer, ik ben gewoon een slechtbetaalde ACTEUR!

Ravenna:

Haha! Wat een ONZIN! Bruno zet gewoon weer zijn masker op en dan vergeten we dit, goed? (Tegen Bruno) Wat is er? Wil je meer geld? Extra vakantiedagen? (Dreigend) Of wil je soms dat we je ontslaan?!

Bruno:

Nee. Ik neem ZELF ontslag. ZELF! Hier heb je de eerste letter van het berenpak terug. De letter b!

Bruno rukt de letter b van zijn berenkostuum en geeft die aan Ravenna terug.
Ravenna:

Hè? En de andere letters?

Bruno:

Die krijg je niet. Ik houd de EER aan mezelf!

Bruno loopt daadkrachtig met opgeheven hoofd af in de richting van de stad.
Cornelia:

Zeg, als dit een acteur was, waar is de echte Bruno dan gebleven?

Hasna:

Het spijt ons. De echte Bruno de Beer wilde helemaal niet naar een
reservaat. Hij wilde op wereldreis en is vorige week op eigen houtje vertrokken richting Engeland. We konden hem niet tegenhouden.

Cornelia:

Aah, Engeland. Goed land om te starten. Daar zijn ze DOL op beren.

Cora:

In Engeland? Echt waar?

Cornelia:

Natuurlijk! De mensen DRINKEN daar zelfs beer!

Bea en de markies lopen op met de kist van Bruno. Ze zijn niet zichtbaar voor het publiek. Ze
gaan op het bankje zitten, zetten de twee emmers over hun hoofd en omarmen elkaar (of ze
houden elkaars hand vast).
Hayley en Natasja:

Maar waarom hebben jullie niet gewoon verteld dat de echte Bruno vertrokken is?

Hasna:

Omdat we jullie televisiereportage niet wilden verpesten. Bruno was het
meest beroemde en beruchte dier dat we naar het reservaat zouden brengen. Het spijt ons dat we alles hebben verprutst.

Hayley:

Nou, onze reportage is niet verprutst, hoor. We kwamen voor een simpele
reportage over het uitzetten van dieren. Maar nu hebben we een reportage
over gearresteerde bandieten …

Natasja:

… en een live verslag van een wedstrijd tussen een oma en een man in een
berenpak. (Enthousiast) GEWELDIG!

Quido en Luigi:

Nou, fijn dat alles toch nog op zijn pootjes terecht is gekomen.

Dan klinkt er gestommel uit de kist van Bruno. De kist beweegt. Maar Bruno zit niet in de kist.
Henry:

Kijk! De kist van Bruno beweegt! Maar Bruno zit er niet in.
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Gérard:

De vraag is: wie wel?

Henry en Gérard trekken de kist aan de kant. Bea en de markies worden zichtbaar. Ze
omarmen elkaar innig (of ze houden elkaars hand vast). Als ze merken dat de kist weg is,
schrikken ze en laten elkaar los. De emmer van de markies heeft een schuldbewust kijkende
smiley met allemaal kusmondjes eromheen. De emmer van Bea heeft een blozende smiley.
Henry en Gérard:

Nou, dat is gelukkig ook nog goed gekomen. Dan is het nu de hoogste tijd
voor het slotlied!

Iedereen:

(Roept) YEAH!!!
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♪ ♫ Lied:

Het allerlaatste lied (track 22)

[TIP: Studeer de tweede stem van dit liedje in met behulp van de instructievideo!]
Koor:

De bomen zijn gered
Alle dieren zijn terecht
De rust hier in ons bos keert eindelijk weer
We gooiden alles in de strijd
Het was spannend tot op het eind
Maar nu zien we door de eenenvijftig bomen
Het bos gelukkig weer
En dus zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En stampen we gezellig op de grond
En dus zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En schieten we confetti in het rond
Wat vloog de tijd voorbij
Van groep 1 tot aan groep 8
Dag juf, dag meester van de basisschool
Het was een hele fijne tijd
Maar nu een nieuwe toekomst wacht
Nemen wij vanavond blij tevreden afscheid			
Met onze musical!
En dus zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En stampen we gezellig op de grond
En dus zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En schieten we confetti in het rond
Het is tijd, bijna tijd om te gaan
En naast een lach is er ook ruimte voor een traan

De koorleden zetten de polonaise in.
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Maar eerst … zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En stampen we gezellig op de grond
En dus zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En schieten we confetti in het rond
En schieten we confetti in het rond
En schieten we confetti in het rond!
De spelers schieten een confettikanon af, pakken elkaars handen vast en buigen voor het
publiek om het applaus in ontvangst te nemen.
-einde-

[OPMERKING: De avond kan afgesloten worden met het zingen van de reprise van ‘Het
allerlaatste lied’ (Bonuslied 1) of met het zingen van de medley (Bonuslied 2).]

♪ ♫ Bonuslied 1:
Koor:

Reprise - Het allerlaatste lied (track 23)
Maar eerst … zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En stampen we gezellig op de grond
En dus zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En schieten we confetti in het rond
En schieten we confetti in het rond
En schieten we confetti in het rond!
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♪ ♫ Bonuslied 2:
Koor:

Medley - De beer is los! (track 24)
O nee! O nee! O nee! O nee!
Aan kleine parachutes komen de kisten naar benee!
Een blunder van jewelste is hier in de maak
Het vliegtuig is de wilde dieren
In één klap kwijtgeraakt!
AAAAAH!!!!!
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomen…
Help! De beer is los!
Help! De beer is los!
Ons leven is niet veilig in het eenenvijftigbomenbos
Maar niets of niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Niemand krijgt hun liefde klein
Voor hen is er niets mooiers dan bij elkaar te zijn
Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We zijn te gek en dat is een feit!
Want we helpen wilde dieren
Alleen we zijn wat dieren kwijt!
Wij zijn de Rangers uit het oerwoud
We laten dolgraag dieren vrij
Maar we hebben een probleempje
Want we zijn wat dieren kwijt!

Mordius + jongens:
Koor:

Zijn naam is Mordius! Mordius!
Die excentrieke kluizenaar
Ja, daar loopt Mordius! Mordius!
En al wat groeit en bloeit dat vindt hij naar
Vroeger hield hij van natuur
Nu kapt hij alles kaal
Ooit had hij oog voor dat wat kwetsbaar is
Nu lijkt zijn hart van staal!
Nu lijkt zijn hart van staal!
VAN STAAL!
Ik ga ertegenaan
Ja, vanaf het begin
Dat ik verliezen kan gaat er bij mij niet in
Dus vol zelfvertrouwen stap ik in de ring
Wohohoo! Ik weet zeker …
Ik ga ertegenaan
Ja, vanaf het begin
Dat ik verliezen kan gaat er bij mij niet in
Dus vol zelfvertrouwen stap ik in de ring
Wohohoo! Ik weet zeker dat ik win!
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Harry en Kees:

Kijk, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Eerst de kruin en dan de takken
Zelfs de stam die blijft niet staan
Ja, ze gaan ertegenaan
Elke boom die gaat eraan!
Hoe kan zoiets gebeuren?
Heel eenvoudig! Zo gedaan!

De koorleden zetten de polonaise in.
Maar eerst … zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En stampen we gezellig op de grond
En dus zingen wij nu vrolijk
Dit allerlaatste lied
En dansen op het ritme van de trom
Daarom zwaaien wij met vlaggen
Terwijl iedereen geniet
En schieten we confetti in het rond
En schieten we confetti in het rond
En schieten we confetti in het rond!
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Er is paniek uitgebroken in het eenenvijftigbomenbos! Het vliegtuig van
de Wildlife Rangers heeft per ongeluk allerlei kisten met wilde dieren erin
boven het bos gedropt. Een blunder van jewelste! Met parachutes landen de
kisten tussen de bomen en het struikgewas. Ze moeten snel teruggevonden
worden voordat de dieren ontsnappen. En vergeet dan zeker de grote kist
niet, want daarin zit Bruno: een gevaarlijke bruine beer!
Ondertussen rolt een groepje padvinders (de Survival Scouts) onder
leiding van hun kersverse aanvoerder Hanna Hopman hun slaapzakken
uit voor een overnachting in hun clubhuis in het kleine bos. Hanna is
vastbesloten er een leerzame survival van te maken. Maar of zij en haar
Scouts voorbereid zijn op wat komen gaat is nog maar zeer de vraag …
De Wildlife Rangers zetten alles op alles om alle dieren zo snel
mogelijk terug te vinden. Er is echter iemand die van de situatie gebruik wil
maken om eindelijk zijn zin te krijgen: de excentrieke kluizenaar Mordius
Staal. Hij zoekt al jaren naar een goed excuus om alle bomen van het
eenenvijftigbomenbos te kappen. Daarom geeft hij zijn handlangers (de
Staalbrigade) de opdracht mee te helpen zoeken naar de dieren, maar
bovenal elke boom die hun daarbij in de weg staat rigoureus om te zagen!
De eerste bomen worden al snel geveld. Het voortbestaan van
het bos is in gevaar. De Wildlife Rangers en de Survival Scouts komen in
verweer. De strijd om het bos breekt los! Maar … er breekt nog meer los …
Pas op voor Bruno de Beer! Ren! Ren voor je leven!!!
De beer is los! is een feelgoodmusical boordevol humor, grappige
en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie.
Er zijn geen hoofdrollen zodat alle kinderen kunnen stralen!

