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1.In de slaapkamer
(Kortjakje, Schaduw, Vader (Niek) Kraai (Rene))
Kortjakje

Er was eens een meisje en dat heette Kortjakje….
En dat meisje dat ben ik. En ik ben ziek. Bijna altijd.
Alleen niet op zondag.
Als ik beter ben wil ik rode schoentjes om te dansen en een nieuwe jurk.
Mijn vader vindt dat onzin, geen geld zegt ie.
(Vader herhaalt: Geen geld)
Dat vind ik dan weer onzin want wat kost nu een paar rode schoenen.
Ik heb echt nog niet zulke grote voeten….En zo’n klein lapje stof….
Rood is m’n lievelingskleur en geel en blauw en soms roze.
Mijn vader is schilder en mijn moeder is dood.

Vader

Kortjakje!

Kortjakje

Ja papa…

Vader

Kortjakje in bed!

Kortjakje

Ja papa….

Vader

Als je ziek bent moet je liggen. Lekker lui liggen en wachten tot het over is.

Kortjakje

Mag ik tv kijken?

Vader

Nee dan krijg je vierkante ogen.

Kortjakje

Potje kaarten?

Vader

Lieve schat, papa moet werken.

Kortjakje

En ik dan?

Vader

Ga maar schaapjes tellen.

Kortjakje

1…..2….4…..7…22…39. Pap ik verveel me….

Vader

Vervelen is helemaal niet erg….

Kortjakje

Ja….maar…

Vader

Ja maar niks nu….

(Vader wijst met z’n vinger naar haar bed. Kortjakje neemt die beweging over en ziet haar schaduw.
Via dat spel ontdekt ze dat haar schaduw een echt figuur is. Ze trekt hem door de muur heen de
vloer op. Ze imiteren elkaar en verstoppen zich.)
Schaduw

En er was een schaduw. En dat ben ik.
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Schaduw

(telt af) Ikke pikke porretje
De meester heeft een snorretje
De meester heeft een sik
Weg ben ik.

(Schaduw verstopt zich. Kortjakje zoekt maar kan m niet vinden)
Kortjakje

Papa!

Vader

Ga maar slapen.

Kortjakje

Ja maar….

Vader

Uh!

Kortjakje

Ja maar het is nog dag.

Vader

Dan maken we het nacht. Ik schilder de gordijnen dicht.

(Vader tekent op een papier een raamkozijn met gordijnen en een maan: gordijnen
open/dicht/open/half dicht en maan plus bomen. Hij gooit steeds proppen papier op de grond)
Kortjakje

Nee open.

Vader

Nee dicht.

Kortjakje

Nee open.

Vader

Goed half open en half dicht. Kijk ik zie de maan. (tekent een volle maan)

Kortjakje

Nee, een klein maantje.

Vader

Okay, een klein maantje. (Tekent een klein maantje)

Kortjakje

En dan nu een verhaaltje.

Vader

Even niet.

Kortjakje

Zal ik jou een verhaaltje vertellen?

Vader

Nee, nee vandaag even niet.
Vandaag is het een korte dag en een heeeeeele lange nacht. Zeg je pop maar
welterusten.
Waar is ie?

Kortjakje

(verveeld) In de poppenkraam. (vader geeft pop) Dag pop.

Vader

(snel, tekent door) Dag vis met de pet en de pijp.
Dag duizendpoot die schoenpoetser is…
En dat is 1…en dat is 2…en dat is……
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Kortjakje

Dikke tante kee.

Vader

(heel snel) En dan nu: de maan is rond, de maan is rond hij heeft twee ogen, een
neus en een mond. Welterusten!

Kortjakje

Nog even….

Vader

Nee, nu is het klaar. Dag dag.

(Schaduw komt terug)
Schaduw

Geloof jij het?

Kortjakje

Wat?

Schaduw

Dat het avond is?

Kortjakje

Jij?

Schaduw

Nee.

Kortjakje

Waarom niet?

Schaduw

Als het avond is word ik meestal kleiner
maar ik ben nog precies even groot als daarnet.

Kortjakje

Durf jij uit het raam te kijken?

Schaduw

Tuurlijk.

Kortjakje

Doe dan.

Schaduw

(kijkt door het raam) Het waait en in de verte zie ik bliksem. Daar!

Kortjakje

Waar?

Schaduw

Een kleine muis op klompen.

(Schaduw maakt haar aan het schrikken. Kortjakje gilt)
Vader

Wat is er nu weer?

Kortjakje

Ik was even een klein beetje bang.

Vader

Waarvoor?

(Schaduw gebaart dat ze niks mag zeggen)
Kortjakje

Nou ja zomaar, niks.
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Vader

Goed dan, ‘zomaar niks slapen’. Kusje en klaar.

Kortjakje

Au je prikt, je hebt een baard.

Vader

Ja, ja! Dag dag!

Kortjakje

Pap…ik moest even aan mama denken….jij?

Vader

Zullen we het moeder liedje zingen?

Kortjakje

Ja!

(Ze zingen moederliedje)
the bed is too small for my tired head
send me a hill soft with treas
tuck a cloud up under my chin
lord blow the moon out please
(Kortjakje valt in slaap. Schaduw trekt kraai op, samen zoeken ze tussen de tekeningen van vader. Op
een wit bord scrollen ze langs verschillende kraaifiguren tot ze de kraai vinden die ze het leukst
vinden. Dan maken ze Kortjakje wakker.)
Kraai

Kra…

Kortjakje

Een vogel!

Schaduw

Een kraai!

Kraai

(onverstaanbaar) Krakaka.

Kortjakje

Wat zegt hij?

Schaduw

Als je dit opdrinkt kan je hem verstaan.

Kortjakje

Wat is dat?

Schaduw

Doe nu maar.

(Kortjakje drinkt een erg vies drankje)
Kraai

Krakaka.

Kortjakje

Wacht even…

Kraai

(snel) Krakrakrakra.

Kortjakje

Niet zo snel.

Kraai

(zelfde maar langzamer) Kra, kra, kra, kra.
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Kortjakje

Nog een keer.

Kraai

(geïrriteerd) Kra, kra, kra, kra.

Kortjakje

De zon is weg….vertrokken….Hoor je dat?

Schaduw

Ja ik ben niet doof.

Kortjakje

Waar is de zon dan naar toe?

Kraai

Krakrakrakrakrakrakrakra….

Kortjakje

(tegen schaduw) Versta jij t?

Schaduw

(vertaalt) Hij zegt… dat hij gehoord heeft dat de zon wil trouwen.

Kraai

Krakrakra.

Schaduw

De koningin van de nacht heeft heel wat gezien van de wereld dus….

Kraai

Krakrakrakra….

Schaduw

…. dat lijkt hem een goeie huwelijkskandidaat, snap je.

Kortjakje

Maar zonder zon kunnen we niet leven.

Kraai

Kra, kra, kra, kra, kra, kra.

Kortjakje

De zon terug halen….maar dat kan ik niet.

Kraai

(boos) Kra, kra, kra, kra, kra!

Kortjakje

Ja, ja, okay ik zal m’n best doen.

Kraai

Kra, kra.

Kortjakje

Niet weg gaan! Kraai! En nu?

Schaduw

De nacht in. Op zoek naar de zon.

Kortjakje

Maar dat kan niet. Ik ben ziek.

Schaduw

Ziek of niet, je hebt het beloofd. En beloofd is beloofd is beloofd…..
Hier die zijn voor jou.

(Schaduw geeft Kortjakje rode schoenen)
Kortjakje

Hoe kom je daaraan?

Schaduw

Vraag niet teveel.
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Intermezzo naar geel
(Schaduw trekt Hiske op, die stippen tekent. Hij tovert maantje in het raam. De tocht naar de maan
wordt getekend. Huisje verdwijnt. Achterdoek verschijnt uit kap eerst zonder maan opening. Als de
Schaduw niest verschijnen er overal sterren. Af en toe zingt Kortjakje een regel van In de maneschijn
of andere slaapliedjes. Een filmpje van Kortjakje en Schaduw die omhoog vliegen. Twee sterren
verschijnen en tekenen overal gele stippen. Dan komt een gele maan te voorschijn waar Mannetje,
Kortjakje en Schaduw inzitten)
2. Op de maan/Geel (lui - raadselachtig - geduldig zijn)
(Kortjakje, Schaduw, Mannetje van de maan met een takkenbos op z’n rug (Niek), Kraai (Rene)
twee sterren (Floor en Lotte), tekenaar (Hiske))
(Sterren bewegen langzaam. We zien overal gele stippen en strepen ontstaan.)
Mannetje

En wie is dit lieftallig schepsel?

Kortjakje

Dag meneer…. ik ben Kortjakje. Ik ben op zoek naar de zon.
Is die misschien bij de koningin van de nacht?

Mannetje

Tja…. zou kunnen, zou kunnen. Maar zou ook niet kunnen. Welterusten.

(Mannetje valt in slaap, Kortjakje maakt hem wakker)
Kortjakje

Kunt u mij helpen?

Mannetje

Kan jij mij helpen lieverdje? (fluistert) Ik wil hier weg.

Schaduw

Dan gaat u toch gewoon….

Mannetje

Ssssssssssstttttt.(fluistert) Ze houden me hier gevangen. Ik heb maar één keer op
zondag gewerkt en daarom zit ik hier dus nu voor eeuwig, dat is toch oneerlijk. Maar
één keer! En toen zeiden ze: ga jij maar uitzoeken hoe het is op de maan. Daar is het
altijd maandag. (huilt en valt weer in slaap)

Kortjakje

Maar heeft u nu de zon hier ergens gezien?

Mannetje

Interessante vraag….(valt weer in slaap)

Kortjakje

Nou…. en?

Mannetje

Wat nou en? (valt weer in slaap)

Kortjakje

Wat is uw antwoord?

Mannetje

Iedere vraag roept in principe dus een volgende vraag op.
Zo gaat dat met vragen. Vraag, volgende vraag, vraag, volgende….

Kortjakje

Ja….dus….

Mannetje

Bijvoorbeeld….. heb je al op zondag gekeken?
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Kortjakje

Nee.

Mannetje

Het is nu maandag je wacht gewoon een weekje
en dan wordt het vanzelf weer zondag.

Schaduw

Maar zo lang kunnen we niet wachten.

(De sterren trekken schoenen van Kortjakje uit. Onder het geruzie komen er allerlei inktvlekken op
vloer en achterwand)
Ster 1

Die schoenen zijn voor mij.

Ster 2

Nee die wil ik, afblijven.

Ster 1

Hier geven!

(Ze vechten om de schoenen van Kortjakje)
Mannetje

(laat sterren stoppen door fluit) Hier die schoenen! Inleveren!

(Sterren geven schoenen terug)
Ster 1

Sorry baas.

Ster 2

Sorry baas.

Mannetje

Wegwezen.

Ster 1

Ja, baas.

Ster 2

Ja, baas.

Kortjakje

Dank u wel.

Schaduw

Dus u bent hier de baas?

Mannetje

Ja over zo’n beetje alles.

Schaduw

Maar als u de baas bent, dan kunt u de zon toch gewoon bevelen om op te komen?

Mannetje

Vind je dat een goed idee? Als je de baas bent moet je vriendelijk zijn.
Anders doen mensen niet wat je zegt.

Schaduw

Goed dan vraagt u het vriendelijk.

Mannetje

Ik zal m’n best voor je doen.

(Hij gaat slapen, Schaduw schudt hem wakker)
Schaduw

He! U zou toch uw best voor ons doen.
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Mannetje

Ja, ja geduld. Een baas moet mensen niet opjagen, dan doen ze helemaal niet wat je
vraagt. Geduld. (valt weer in slaap)

Kortjakje

Kunt u niet gewoon vragen, nu?

Mannetje

Goh je bent wel een bijtertje zeg!

Kortjakje

Ik vraag het niet voor mezelf.

Mannetje

Ik zal even contact opnemen met de zon. Een moment.

(Valt weer in slaap, Kortjakje maakt m wakker)
Kortjakje

En heeft u al contact?

Mannetje

Ja ja…hallo hallo met wie spreek ik? Helaas, verkeerd verbonden.

Kortjakje

En nu?

(Mannetje wil weer gaan slapen)
Kortjakje

(boos) Maar schiet nou toch op!

Mannetje

Nou, nou zeg.

Kortjakje

Sorry. Echt sorry.

Mannetje

Tis al goed. En dan nu mijn vraag:
Hoeveel sterren heeft de grote beer?

Schaduw

De grote beer?

Kortjakje

Dat zijn sterren.

Schaduw

Een beer van sterren?

Mannetje

Kan je rekenen?

Kortjakje

Ja… bijna….soms.

Schaduw

Meestal niet.

(We zien een hele ingewikkelde som ontstaan die op 7 moet uitkomen)
Mannetje

Goed, reken dit dan maar uit. Als je het uitgerekend hebt dan zal ik contact opnemen
met de koningin van de nacht.

Kortjakje

En dat is 1 en dat is 2…..Haakjes en een 2….Ah nee!

Schaduw

Jij kon toch rekenen?

Kortjakje

Ja, bijna, soms….
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Schaduw

Meestal niet dus….

Kortjakje

Ah nee…dit wordt niks….

(De kraai komt haar helpen)
Kraai

Kraaaa

Kortjakje

Die vogel!

Schaduw

Kraai!

Kortjkaje

Help me. Kunt u rekenen?

Kraai

Krakrakra.

Kortjakje

Uiteraard. Een twee met haakjes?

Kraai

Krakra.

Kortjakje

Kwadraat? Een 1 tussen haakjes kwadraat?

Kraai

Kra

Kortjakje

Is 1… gedeeld door 2, en dat, wat is dat?

Kraai

Kra

Kortjakje

Een wortel?

Kraai

Kra

Kortjakje

Is dat een wortel?

(Kortjakje en Schaduw lachen samen)
Kraai

(boos) Kra!!

Kortjakje

Wortel 4 is ?

Kraai

Kraaa

Kortjakje

2 En dan….

Kraai

Kra kra kra

Kortjakje

Even gelijk maken….is 1 gedeeld door 2 min 1 gedeeld door 2 is NUL!

Kraai

(fluistert als acteur) En dan nu de dagen van de week erbij optellen.

Schaduw

6!

Kortjakje

Nee, 7 sukkel!
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Schaduw

Sukkel? Weet tegen wie je spreekt ja!

Kortjakje

Ja! De grote beer heeft 7 sterren! Dank u wel.

(Kraai vliegt weg)
Kortjakje

(tegen mannetje) 7!

Mannetje

Goh, niet slecht, niet slecht.

Kortjakje

En nu contact opnemen.

Mannetje

Okay. Ja, ja hallo……..dag…. Ik heb dus een vraag. …Ja dus of de zon terug mag
komen…sorry…..ja..nee..ik begrijp het ja…zal ik zeggen…ja dank u wel…
goedenacht…sorry dat ik u stoorde hè..ja..nee…. Ik zal n liedje voor haar
zingen…zeker!...sorry.. sorry voor het ongemak…

Kortjakje

En?

Mannetje

De zon wil wachten tot morgen. (valt weer in slaap)

Schaduw

Kom we gaan.

Intermezzo van geel naar blauw
(Maan gaat omhoog, doek blijft. Filmpje van Kortjakje en schaduw die vallen van de maan af. Ze
worden steeds groter. De sterren verdwijnen. Schaduw doet een balspel met de maan)
Kortjakje

En nu?

Schaduw

Visje in het netje, kindje hup in bedje.

Kortjakje

Ah neee!

Schaduw

Bestemming bereikt.

Kortjakje

Helemaal niet. We zijn pas net onderweg.

Schaduw

Dus je wilt verder?

Kortjakje

Tuurlijk.

(Schaduw schiet de maan weg. We horen een rinkel de kinkel. Ze rennen weg en de zee komt op)
3.Zee/Blauw (grenzeloos – toverachtig – open zijn voor veranderingen, nieuwsgierig zijn)
(Kortjakje, Schaduw, Watervrouw (Rene), Zeemeermin (Floor) Blauwbaard (Niek), vis (Lotte), krab
(Hiske)
(Achterdoek gaat omhoog. Voorop met een grote doek trekken Floor, Hiske en Lotte de zee op. De
watervrouw zingt)
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Kortjakje

Ik kan niet zwemmen, help, ik heb nog geen diploma, ik verdrink.

Schaduw

Hier, heb je je diploma en nu duiken.

(Schaduw duikt onder het doek door. Kortjakje springt met haar neus dicht. Het zeedoek wordt de
rok van de watervrouw, waar ze kwalletjes op laat verschijnen)
Watervrouw

Kwalletjes kom maar!
Dag meisje, hoe kom jij in de grote stroom van de wijde wereld terecht?

Kortjakje

Ik ben op zoek naar de zon.

Watervrouw

Maar dan ben je hier precies aan het goeie adres.
De zon zit iedere dag bij ons aan tafel.
We hebben iedere dag hele, diepe, diepe gesprekken met elkaar, hij en ik.
Over het begin en het einde en over de eindeloosheid.
En de diepte van het bestaan.
Maar nu je het zegt, ik heb hem vandaag nog niet gezien.
Maar hij kan ieder moment komen hoor.
Je kunt hier wel even wachten.
Wil je wat eten?

Kortjakje

Graag.

Watervrouw

En dat jurkje moet ook nodig vervangen worden.

Kortjakje

Ja dat zeg ik ook steeds tegen m’n vader.

(Watervrouw wikkelt Kortjakje in het zee doek)
Watervrouw

Naar zo’n lief meisje heb ik altijd al verlangd.
Waarom blijf je hier niet een tijdje dan kan je me beetje helpen.
Ik word ook een dagje ouder.
Je zult zien hoe goed we het samen kunnen vinden.
Doe maar alsof je thuis bent.

Kortjakje

Ja waarom niet.

Schaduw

Nee…!

Watervrouw

En dan nu lekker even dweilen.
De vloer moet natuurlijk wel eerst droog zijn, voor de zon komt.
Hij houdt niet van nattigheid, snap je.
Zo ja…..Neem maar een dweiltje.
Toe maar, dweil maar gezellig de zee.
Toe maar, ja gezellig.
(tegen schaduw) Jij ook.
En dweil en dweil en stop!

(Kijkt steeds om a la Annemaria koekoek.)
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Watervrouw

Wat een mooie haren heb je.

Zeemeermin

En jeetje wat een mooie voeten. Die zou ik best willen hebben, geef maar aan mij, die
voeten.

Watervrouw

Jij bent nog niet aan de beurt. Eerst mag ik naar boven.

Zeemeermin

Ah… geef ze aan mij. Ik zag zo’n mooie man boven, een echte prins.
Daar zou ik best eens voetje mee willen vrijen.

Watervrouw

Jij bent nog niet aan de beurt!

(Watervrouw zwiept de zeemeermin van zich af en duwt Kortjakje en Schaduw uit elkaar)
Watervrouw

Zo en nu een klein verhaaltje voor het slapen gaan. Slaap maar lekker meisje. Kijk
eens.

( Watervrouw tovert grote vissen uit het boek. Kortjakje valt in slaap. We zien vissen op de vloer en
de achterwand)
Schaduw

(probeert Kortjakje wakker te maken) He wat doe je?

Watervrouw

Zeg hou je snater ettertje. Jij wil zeker in de wallevis die vannacht gevangen is in het
zouten water van je een, twee, drie. Brutus!

(Watervrouw gooit Schaduw van de vloer af. Er klinkt een plons en er komt een grote geanimeerde
walvis die hem probeert op te eten. Schaduw vecht terug en duikt onderwater. Als hij weg is kruipt
Schaduw de vloer weer op. Ondertussen probeert de watervrouw de schoenen van Kortjakje te
pakken. Er verschijnt een geanimeerde vis)
Schaduw

Vis help ons.

(Live vis 1 (Lotte) met wolkje zon en vraagteken)
Schaduw

Ja, weet jij waar de zon is?

(De vis zegt: BLUB. Geanimeerde krab (Hiske) met zon en doodshoofdwolkje)
Schaduw

Krab, jij?
Dood….is de zon dood? Of wij gaan hier dood?
(tegen Kortjakje) Kom wakker worden.

Kortjakje

Ik ben zo moe.

Watervrouw

Nee! Ze is van mij. Mama!

(Er verschijnt een draaikolk, die de watervrouw wegdraait. Blauwbaard komt op uit het midden van
de vloer, hij heeft een blauwe baard en vier armen en lange blauwe haren. Blauwbaard toont overal
deuren)
Blauwbaard

Ben je daar eindelijk, meisjeloos?
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Welkom in mijn luchtkasteel.
Hier is de grote voorraadkamer waarin mijn mooiste meubels staan.
En hier zijn alle kasten met mijn zilverwerk.
En dit is een schatkist waar ik al mijn geld in heb.
Met deze sleutels kan je overal komen. Echt overal.
(Er wordt een sleutelbos gegeven)
Luister nu goed: je mag alles open maken, je mag in alle kamers komen.
Behalve in dit ene kleine kamertje.
Dat is absoluut verboden.
(Blauwbaard verdwijnt in de put, met achter zich aan de voeten van een vrouw)
Kortjakje

(roept in de put) Goed meneer.

Schaduw

(imiteert Kortjakje flauw) Goed meneer….Kom we gaan kijken.

Kortjakje

Nee, niet doen!

Schaduw

Waarom niet?

Kortjakje

Het mag niet.

Schaduw

En als het niet mag, dan doe jij het niet?

Kortjakje

Nee.

Schaduw

En als hij daar nu de zon gevangen houdt, die geniepige blauwbaard?

Kortjakje

Ik ga dat niet doen.

(Schaduw pakt sleutels af en opent het kleine deur beneden. Er komt rood uit. Hij doet het deurtje
snel weer dicht)
Kortjakje

Zie je wel! Sukkel!

Schaduw

Dit is dus de tweede keer dat je me zo beledigt! Je bent te ver gegaan, echt waar! Ik
heb geen zin meer om jouw schaduw te zijn. Nu de zon weg is kan ik los van jou en
IK ga hier dus nu weg. Tabee!

Kortjakje

Nee!

Schaduw

Ja dat zeg je nu. Nu ik m’n grens al bereikt heb.

(Kortjakje botst tegen hem op)
Schaduw

Pas op.

Kortjakje

Sorry.

Schaduw

En dan ben je ook nog zo onhandig. Je botst tegen me op. Je loopt over mee heen. Je
let helemaal niet op mij. Je bent altijd alleen maar met jezelf bezig. Met je eigen,
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mooie lichaampje. Maar gewoon, een eenvoudige schaduw, zoals ik, die zie je dus
niet staan. Je bent een onnozel en verwend nest!
Kortjakje

Verwend dat ben ik niet, dat is niet waar!

Schaduw

En je vraagt ook nooit aan mij waar ik naar toe wil. Je hebt mij helemaal niet nodig.

Kortjakje

Maar ik heb soms wel een schaduw nodig!

Schaduw

Ja….Wanneer dan?

Kortjakje

Uh… tja….als de zon schijnt, dan is het soms zo warm.

Schaduw

Dan ga je maar in de schaduw van een ander staan.

Kortjakje

Of…uh…

Schaduw

Zie je wel je kan niks bedenken. Ik ben totaal nutteloos als schaduw.

Kortjakje

Nee dat is niet waar. Je bent m’n vriend.

Schaduw

Ja, nee…..daar heb ik nooit iets van gemerkt Ja,nee…Ik heb er genoeg van. Ik ga.

Kortjakje

Niet doen!

(Schaduw probeert het getekende deurtje opnieuw te openen, krijgt het deurtje via een animatie
vleugels en vliegt omhoog. Er verschijnt een getekende trap. De schaduw loopt er via die trap naar
toe en verdwijnt door het deurtje bovenaan. Er verschijnen rode strepen (getekend door Rene, die
Kortjakje weg probeert te poetsen.)
Intermezzo van blauw naar rood
(Kortjakje helemaal alleen op de vloer. De muur en de vloer worden langzaam helemaal rood.
Kortjakje probeert de rode vloer schoon te vegen, maar dat lukt niet. )
Blauwbaard

(verschijnt uit de vloer omhoog) Wat is dat? Hoe komt dat rood hier?

Kortjakje

Dat weet ik niet meneer.

Blauwbaard

Dat weet ik niet meneer nou dan weet ik het wel voor jou mevrouw.
Jij wilde in dat kleine kamertje rondneuzen hè?

Kortjakje

Nee!

Blauwbaard

Nou dat mag je dan doen voor de rest van je leven.
En toen leefde Kortjakje nog lang en gelukkig.
Dag, dag!

(Kortjakje zingt het liedje: Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen. Deuren en trap
verdwijnt. Er verschijnen twee angstige, ijdele rozen uit de vloer)
Roos Lotte

Zeg kleuter wat doe jij in mijn hof?
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Kortjakje

Hallo….Heb je misschien mijn schaduw gezien?

Roos Lotte

Weg hier je zult levend verbranden als de zon eenmaal gaat schijnen.

Kortjakje

Is de zon hier?

Roos Hiske

Hij kan ieder moment verschijnen.

Roos Lotte

Ben je boos?

Kortjakje

Nee?!

Roos Hiske

Alsjeblieft pluk ons niet.

Kortjakje

Waarom zou ik?

Roos Lotte

Voor op je hoed!

(Angstig kruipen de rozen weer de vloer in)
4.Vuur/Rood (avontuurlijk – grillig – angstig - opkomen voor jezelf)
(Kortjakje, Schaduw, Rover 1 (Niek) en 2(Rene), Roverskind (Floor), Huilende trol (Lotte), Wolf
(Hiske), Rendier (Niek))
(Er verschijnen drie geanimeerde Rovers met lange dansende benen op de achterwand. Hoofden
door gaten in het doek. Ze zingen de Tikke takke tonen-medley. Er komen bomen met voeten uit het
plafond, een open plek in het bos. Het roverskind komt op en schiet met pijltjes op Kortjakje. De
rovers komen op met de gevangen schaduw.)
Rovers
lekker

(zingen) Smakelijk eten, smakelijk eten, hap, hap, hap, dat zal lekker smaken, dat zal
smaken, eet maar op, eet maar op…

(Rover 1 steekt het vuurtje aan waar Schaduw op geroosterd wordt)
Rover 1

Mmmmm een vet jochie met noten gemest. Eten jongens!

(Kortjakje springt te voorschijn)
Kortjakje

Laat hem vrij!

Rover 2

Kijk eens nog een lekker hapje. En wie ben jij, dappere dodo?

Kortjakje

Dat is mijn schaduw.

Rover 1

Tja, dat kan iedereen wel zeggen.

Rover 2

Ja, bewijs dat maar eens.

Rover 1

(pakt Kortjakje vast) Deze nemen we als toetje.
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(Roverskind springt tevoorschijn en bijt Rover 1)
Rover 1

Au! Rotkind. (geeft Roverskind een klap)

Roverskind

Zij moet met mij spelen! Geef mij dit kind.

Rover 1

Zeg brutaal nest!!

Roverskind

Ik wil dit kind! Ik wil dit kind!

Rover 1

Nou vooruit dan maar.

(Ruzie tussen Rovers)
Rover 2

Jij geeft dat kind altijd haar zin.

Rover 1

Als jij haar wilt opvoeden, dan doe je het toch lekker zelf.

Rover 2

Dat is nu dus wel te laat. Ze is al helemaal verpest en dat is jouw schuld.

Rover 1

Had het dan zelf gedaan…met je dronken kop.

Rover 2

Tegen wie heb je het? Tegen wie zeg jij dit? Ja zeg op?

Rover 1

Tegen jou!

Rover 2

Durf dat nog eens te zeggen!

Rover 1

Ben je doof soms? Met je dronken kop….

(Rover 1 en 2 vechten met elkaar via animaties.)
Rover 2
Rover 1

Nou heb je de poppen aan het dansen. Hier een muilpeer. (klap)
Au, gruwelijk. Nee nou deze, stoeptegel. (klap)

Rover 2

Au.

Rover 1

Doet het pijn?

Rover 2

Ja, ontzettend maar deze doet ook pijn, vlerk. (klap)

Rover 1

Au. Pak aan, putdeksel. (klap)

Rover 2

Au.

Rover 1

En nog een, diepvriezer (klap)

Rover 2

Au. Maar hier heb je niet van terug (pakt zwaard) Prik

Rover 1

Au.
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Rover 2

Komt ie nog een keer, operettefiguur. (Niek pakt zwaard af) Stop, time out maat. We
hadden afgesproken geen wapens.

Rover 1

Aaah nee, voor een keertje maar.

Rover 2

Nee, afspraak is afspraak. Geef maar terug. (Rover 1 geeft zwaard terug, Rover 2
steekt nog een keer) Prik.

Rover 1

Auw. Vlegel, nu ben ik echt kwaad (vechten in stofwolk en gaan af)

(Kortjakje en Roverskind bevrijden Schaduw)
Schaduw

Valt me niet van je tegen jankebrok! (Roverskind corrigeert schaduw) Ik bedoel: goed
gedaan liefje.

Roverskind

(zet t mes op Kortjakjes keel)mijn ouders mogen jou niet slachten.
Maar als jij denkt dat je bij mij weg kunt lopen dan slacht ik je zelf, begrepen?

Schaduw

Rustig aan maar ze is best okay, die kleine.

Roverskind

Had ik jou iets gevraagd?

Schaduw

Nee…

Roverskind

Bemoei je er dan niet mee, ja. Ik praat met haar.

Schaduw

Ik hoor bij haar.

Kortjakje

Ja!

Roverkind

Een meisje met een jongensschaduw?

Schaduw

Iedereen heeft zo z’n eigenaardigheden.

Kortjakje

Ja!

Roverskind

Opzouten.

(Ze duwt Schaduw weg….Schaduw druipt af)
Roverskind

(tegen Kortjakje) En jij…. begrepen?

Kortjakje

Ja…mevrouw….

Roverskind

Mevrouw…hahaha…ik ben even oud als jij ja! Zullen we vrienden worden?

Kortjakje

(bibbert) Is goed.

(Roverskind spuugt op haar hand en steekt hem uit. Kortjakje doet haar aarzelend na. Er verschijnt een

langharige snikkende trol uit de grond, Roverskind duwt drie keer de trol weg)
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Roverskind

Je bent zeker een prinses?

Kortjakje

Nee.

Roverskind

Wat doe je hier dan?

Kortjakje

Ik zoek de zon.

Roverskind

Je moet vannacht bij mij slapen, bij mij en mijn dieren. Kus deze wolf, kus haar!

(Pakt wolf bij nekvel en laat Kortjakje haar kussen. Het rendier verschijnt. Zijn gewei wordt getekend)
Roverskind

En dan hebben we hier mijn lieve ouwe Bè! ledere avond kietel ik hem met mijn
scherpe mes.

(Ze kriebelen hem drie keer in z’n neus. Het rendier blaast boos)
Roverskind

En nu slapen!

Kortjakje

Neem je je mes mee als je gaat slapen?

Roverskind

Tuurlijk! Je weet nooit wat er onderweg gaat gebeuren.

(Kortjakje probeert het Roverskind in slaap te zingen en praat dan met de Wolf)
Wolf

(wolf geluid) Oehoeoehoe

Kortjakje

Lieve wolf. Hoe moet ik nu verder. Het lukt me nooit om de zon te vinden.

Wolf

Oehoe.

Kortjakje

De ijskoningin?

Wolf

Oehoehoe.

Kortjakje

De ijskoningin heeft de zon gevangen genomen?

Wolf

Oehoehoe

Kortjakje

Op de Noordpool?

(Schaduw wijst Kortjakje dat ze aan het rendier moet vragen)
Schaduw

Vraag het Bè….

Kortjakje

(fluistert tegen rendier) Weet u waar de Noordpool is?

Rendier

(het rendier geeft een uitgebreid antwoord in rendierentaal)

Roverskind

(komt haar halen) Nu moet je slapen anders krijg je een mes in je buik.

Schaduw

En dan brengen wij je naar de Noordpool.
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Roverskind

Hier, je krijgt mijn bontlaarzen want je zult het wel koud krijgen onderweg.

Kortjakje

Hoe kan ik je bedanken?

Roverskind

Nu….slapen.

Intermezzo van rood naar wit
(Kortjakje gaat liggen en ze verschijnt geprojecteerd op het achterscherm. De achterste bomen gaan
omhoog. Kortjakje droomt, er komen beelden langs die we eerder al gezien hebben. Een vis, een
kraai, de bomen, de wolf…De pop. De kleur gaat van rood naar ijsblauw/wit en er is sneeuw.)
Roverskind

(maakt Kortjakje wakker) Kijk!

(Er komt een duizendpoot (Lotte) langs die schoenenpoetser is, die de rode schoenen van Kortjakje
wil)
Duizendpoot

Wat een leuke schoentjes! Leuk en lekker.
Die heb ik nodig.
Ik heb nog maar negenhonderd-acht-en-negentig schoentjes, kijk maar.
Geef maar aan mij.
Dan zal ik ze poetsen. Geef maar aan mij!
Nou, nou! Zeg!

(Kortjakje rent weg. Een sneeuwstorm)
5.Sneeuw/Wit (liefde overwint alles)
(Kortjakje, 4 soldaten (Floor, Lotte, Niek en Hiske), IJskoningin (Rene), Schaduw tekent)
(Een witte ruimte met de ijskoningin en een gigantische rok. Floor, Lotte, Niek en Hiske als soldaten)
Soldaten

Hohooho. 3X

Kortjakje

Hohooho?

Soldaten

Verboden toegang.3X

Kortjakje

Verboden toegang?

Soldaat 1

Kijk uit.

Soldaat 2

Een seconde langer hier en je raakt voor eeuwig bevroren.

Soldaat 3

Ze wordt wakker.

Soldaat 4

De ijskoningin wordt wakker.

Soldaten

Weg, niet kijken, niet kijken, weg. Hier.

20

(Het doek valt naar beneden en de bomen gaan omhoog. De ijskoningin wordt wakker. Kortjakje
verbergt zich in de goot bij de soldaten. Op de opgeblazen rok van de ijskoningin worden steeds
wisselende afbeeldingen getekend, die ook weer gewist worden)
IJskoningin

Wie ben ik vandaag? Ik weet het niet.
Ik heb het koud. Ik voel me opgeblazen en alleen.
Ik ben de leegte. (verticale streep)
Ik ben een lucifer, een strakke streep.
(horizontale streep) Nee, twee strakke strepen.
(raam) Een raam, door mij zie je de wereld buiten.
(kado) Ik ben een surprise, een verassing.
(leeg) Ik voel me zo leeg en onbestemd.
(cirkeltje) Ik voel me niet meer dan een pepernoot, een pinda.
(driehoek erboven) Nee, ik ben een feestnummer. Gematigd vrolijk. Ja!
(huisje) Oh nee, een vogelhuis. Bij mij voelt iedere vogel zich thuis.
Kom maar binnen vogeltjes.
(raket) Ik ben een raket, schiet mij maar af. Ik ben niks waard.
(krassen) Ik voel me heel druk. Ik ben ingewikkeld.
Ik snap mezelf niet meer. Wie ben ik. Een speld in een hooiberg.
(leeg, horizontale streep) Ik ben plat en simpel.
Rechtlijnig ook. Ik ben de hoofdpersoon. (pijl)
Ik ben in ieder geval links of rechts of…
(verticale streepjes) Ik ben een kunstwerk, ik voel me uitstekend.
(vissegraat) Ik ben een opgegeten vis. Afval, kattenvoer.
(leeg) Ik voel me leeg en alleen.
Ik ben……. Geweest. Ik ben….

Kortjakje

Is dat de ijskoningin?

Soldaten

(knikken, gebaren weg) Sssttttttttttt.

IJskoningin

Ik hoor iets, wat is dat?
Hallo, antwoord!

Soldaat 1

Niet kijken.

Soldaat 4

Nooit in haar ogen kijken.

(Soldaten proberen zich zo onzichtbaar mogelijk te maken, bibberend, heel klein en angstig)
IJskoningin

Jij daar!

Soldaat 1

Ja mevrouw.

IJskoningin

Wat hoorde ik?

Soldaat 1

Niks mevrouw.

IJskoningin

Oh… ben ik soms gek?
Ja dat is het, ik ben gek vandaag! Of niet? JIJ?
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Soldaat 2

Natuurlijk niet, mevrouw.

IJskoningin

Wie ben ik vandaag?
Zeg jij het!

Soldaat 2

Weet ik niet mevrouw.

IJskoningin

Vandaag ben ik… meneer.

Soldaat 2

Goed meneer.

IJskoningin

Ik ben vandaag de zonnegod. JA!
Ben ik de zonnegod? JIJ?

Soldaat 3

Ja….de zonnegod…

IJskoningin

Ja, nee, SAAI!
Er is hier niemand die met mij wil spelen.
JIJ! Jij moet met mij spelen.

Soldaat 4

Goed meneer.

IJskoningin

(als een peuter) Ik wil op schoot en dan een liedje. NU!

Soldaat 4

Ik ken geen liedje.

Soldaat 1

Ik ook niet.

Soldaat 2

Ik ook niet.

Soldaat 3

Ik ook niet.

IJskoningin

Het liedje van dat vrouwtje.

Soldaat 1

(duwt een ander naar voren) Zing maar wat.

Soldaat 4

Laat me!

IJskoningin

Er was eens een vrouwtje die was niet goed wijs
Die bouwde haar huisje al op het ijs
En toen begon het te dooien en niet te vriezen
En toen moest het vrouwtje haar huisje verliezen
Waar ging toen dat vrouwtje heen?
Nou zeg op? Waar ging toen dat vrouwtje heen?

Soldaat 3

Ik weet het niet.

IJskoningin

Waarom is iedereen hier zo onnozel?
(tegen 2) JIJ! Weet je het echt niet?
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Soldaat 2

Bijna…

IJskoningin

Denk eens na! Sukkel!
Dat vrouwtje…….

Kortjakje

Dat verdween!

(De soldaten duiken weg bang voor de woede aanval van de ijskoningin)
IJskoningin

WAT? He?!

Kortjakje

Waar ging toen dat vrouwtje heen?
Dat vrouwtje dat verdween.
Ze zakte door het ijs met haar huisje.

Soldaten

NIET KIJKEN! KIJK UIT!

IJskoningin

En wie ben jij?

Kortjakje

Kortjakje

IJskoningin

Van Altijd is Kortjakje ziek…Ha, ha, ha

Kortjakje

En u bent de ijskoningin.

IJskoningin

JA! (huilt half) NEE! Daar kan ik toch niks aan doen.
Hoe weet je dat?

Kortjakje

Gewoon.

IJskoningin

Ik ben verraden! Ja, nee…ik ben….AAaaiiii… (huilt)

Kortjakje

Potje kaarten?

IJskoningin

JA! Uh …, ik bedoel, ik kan niet, ik moet werken.
Ik ga jou bevriezen.
Laat mij maar. Ik ben te moe. Ga maar weg….

Kortjakje

NEE.

IJskoningin

Zegt zij nee?

(De soldaten knikken)
Kortjakje

Ja.

IJskoningin

Durf jij nee tegen mij te zeggen?

Kortjakje

Uh…Ja.
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IJskoningin

NEE!
Ik ben gevaarlijk hè….BOE!
Ik moet slapen.
Ik mag niet smelten.
Ik ben van ijs.
Vasthouden!

(Kortjakje zingt het moederliedje)
IJskoningin

Ja, nee ik mag niet slapen. Ik mag niet smelten. Kortjakje!
Ik ben….

(De ijskoningin komt in opperste verwarring, ze zakt naar beneden de grote zon komt achter haar rok
op. Schaduw komt met kussen terug. Ze gebruiken de rok van de ijskoningin als dekbed en vallen in
slaap)

Amsterdam, 23 september 2010
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