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Rolverdeling:
Koning Hendrik
Koningin Christelle
Dienaar
Boef 1
Boef 2
Tovenaar Timpetamp
Dienstmeisje 1
Dienstmeisje 2
Agent 1
Agent 2
De acts die voor de koning worden opgevoerd kunnen naar eigen idee worden ingevuld.
Decor:
Het decor is de binnenkant van het paleis, b.v. de werkkamer van de koning of een
ontvangstruimte. Er staat in ieder geval een grote stoel in de ruimte met eventueel een kleed
erover heen (=troon). Nog een stoel. Een tafeltje. Wat mooie spullen. De boeven moeten zich
achter de stoelen verstoppen, dus houd rekening met de opstelling van de spullen.
Tips:
Het “ bouwen” van de sneeuwpoppen hebben wij als volgt gedaan. De sneeuwpoppen zijn
gewoon kinderen. Deze komen met de kandidaten mee het podium op. Bij het aankleden
krijgen ze een wit laken om. In dat laken was een hoepel bevestigd, maar dit is natuurlijk niet
noodzakelijk. De gezichtjes zijn wit geschminkt, de neus oranje, eventueel in de vorm van een
wortel. De oogjes worden zwart aangezet. Het hoeft natuurlijk geen perfect schminkwerk te
zijn. De sneeuwpop krijgt een muts op, handschoenen aan en een sjaal. Voor de knopen
hebben we ronde plakstickers gebruikt. En een bezem.
Hartelijk dank voor uw bestelling.
Veel plezier en succes met het toneelstuk Winterwonderland.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. dit stuk, dan kunt u me dit via
CTS-producties laten weten.
Met vriendelijke groet,
Sheila Ertürk –de Pauw
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(De koning komt op en gaat op zijn troon zitten. Met een bel roept hij
dienaar. Dienaar komt op)
DIENAAR:
KONING:
DIENAAR:
KONING:
DIENAAR:
KONING:

DIENAAR:

DIENAAR:
KONINGIN:
DIENAAR:
KONINGIN:
DIENAAR:
KONINGIN:

DIENAAR:

KONINGIN:

KONINGIN:
KONING:
KONINGIN:
DIENAAR:
KONINGIN:

zijn

Wat ik voor U doen Sire?
Heb je vandaag nog naar het weerbericht geluisterd?
Ja, Sire, dat heb ik gedaan.
En… gaat het sneeuwen?
Nee Sire, helaas. Er wordt geen sneeuw verwacht. Vanavond niet en
morgen ook niet.
Dat kan toch niet. De winter is al bijna voorbij en er is nog steeds geen
sneeuw gevallen. Heel het volk verheugt zich op het jaarlijkse
sneeuwpopfestijn, maar zonder sneeuw kunnen we geen sneeuwpoppen
maken. (Snikt met een grote zakdoek) Ik ga naar bed. Welterusten!
(koning gaat af)
Welterusten Sire. (Dienaar gaat af)
(De koningin komt op,gaat op de troon zitten en roept met de bel de
dienaar. De dienaar komt op)
Wat kan ik voor U doen majesteit?
Waar is mijn man?
Uw man is weer naar bed gegaan.
Dit kan zo niet doorgaan hoor. Hij ligt al twee weken lang de hele dag
in bed.
Hij vindt het heel erg dat er deze winter nog geen sneeuw is gevallen en
hij is bang dat er dit jaar geen sneeuwpopfestijn plaats zal vinden.
Ja, dat snap ik wel, maar met jammeren en de hele dag in bed liggen
daar schieten we niks mee op. Het sneeuwt nou al eenmaal niet, dus
moeten we iets anders verzinnen om het volk en de koning op te
vrolijken.
Nou Majesteit, ik heb wel een idee. Iedereen in het land mag naar het
paleis komen, maar ze moeten wel iets doen. Ze mogen zingen, dansen,
moppen vertellen. Misschien vrolijkt dat de mensen en de koning een
beetje op. En de beste wint een prijs.
Maar dat is een superidee! Het hele land moet zo snel mogelijk van
deze wedstrijd afweten. Laat het meteen omroepen! Vooruit we hebben
geen tijd te verliezen. Ik ga mijn man uit bed halen.
(De koningin en de dienaar gaan af)
(De koning en de koningin komen op)
Vind je dat geen goed idee Hendrik? Ga lekker zitten, dan komen er
straks allemaal gasten om je op te vrolijken.
(snikt) Niemand kan mij opvrolijken. Ik wil sneeuw. Ik wil naar bed.
Niet zo jammeren Hendrik. Het wordt vast heel leuk.
(De dienaar komt op)
De eerste gasten zijn er.
Breng ze maar naar binnen.
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DIVERSE ACTS.

(Deze acts worden door de kinderen zelf verzonnen en uitgewerkt. Het
gaat om een stuk of 3 acts. De kinderen vinden het vaak heel leuk om
zelf actief mee te denken. Bij mijn opvoering van dit toneelstuk was er
een dansact, een modeshow, iemand deed Piet Paulusma na, met het
weerbericht, maar ze kunnen ook een bekende artiest nadoen of een
clownsact of een quiz.)
De acts worden na elkaar uitgevoerd en de groepen stellen zichzelf voor
aan de koning en de koningin.
(Tussen de acts door blijft de koning snotteren en jammeren)

DIENSTMEISJE:
KONING:
KONINGIN:
KONING:
KONINGIN:

DIENAAR:

BOEF 2:
DIENAAR:
BOEF 2:
BOEF 1:
BOEF 2:
DIENAAR:
BOEF 1:
BOEF 2:
BOEF 1:
BOEF 2:

(Dienstmeisje komt op)
Sire, er heeft net een tovenaar voor U gebeld. Tovenaar Timpetamp. Hij
komt straks langs. Hij zegt dat hij een toverpoeder heeft, waarmee hij
sneeuw kan toveren.
Maar dat is geweldig nieuws! Hoor je dat Christelle?
Dat is fantastisch nieuws. Bedankt Sanne.
(Dienstmeisje gaat af)
Ik denk dat ik me even ga douchen voordat tovenaar Timpetamp komt.
Ja, doe dat maar. Dat is hard nodig want je stinkt.
(De koning en de koningin gaan af)
(De dienaar komt op met twee boeven)
De koning hoeft niet meer opgevrolijkt te worden. Er komt straks een
tovenaar met een speciale toverpoeder, waarmee hij sneeuw gaat
toveren. De koning is zich nu gaan wassen. Ik zal even vragen of hij u
nog wil ontvangen.
Mag ik even naar de toilet?
Loop maar even mee.
(De dienaar en boef 2 gaan af. Boef 1 neust rond. Boef 2 komt terug)
Het is gelukt! Ik heb het raam van de bibliotheek open gemaakt en
niemand heeft mij gezien.
Mooi werk, maar we zitten wel met een probleem.
Probleem? Wat voor probleem?
(Dienaar komt op)
De koning is bijna klaar. Hij is in een goede bui, dus hij wil uw dans
wel zien. U kunt hier op hem wachten.
(Dienaar gaat af. De boeven praten terwijl ze rondneuzen)
Ons plan is om vannacht door het raam dat jij net hebt opengemaakt
weer hier naar binnen te komen. We stelen dan de kroonjuwelen van de
koningin en sluipen via dat raam weer naar buiten.
Wat is het probleem dan?
.
Die tovenaar die hier straks komt tovert vanavond sneeuw. Wat denk je
dat er gebeurt als wij met die juwelen naar buiten sluipen?
Dan gooi ik sneeuwballen naar jou.
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BOEF 1:
BOEF 2:
BOEF 1:

BOEF 2:
KONING:

Nee oen, dat bedoel ik toch niet. We laten voetsporen achter in de
sneeuw. Iedereen kan ons volgen.
Oei! En wat nu?
We moeten die toverpoeder te pakken krijgen. Zodra we hier naar
buiten gaan, sluipen we door het raam dat jij hebt opengemaakt weer
terug naar binnen en dan zien we wel wat we doen.
(De koning en de koningin komen op en gaan zitten)
Dag Sire, wij komen een mooie dans voor u doen. Een boevendans.
Een boevendans. Nog nooit van gehoord. Nou laat maar zien!
BOEVENDANS
(De boeven dansen met hun zaklampen en ondertussen stelen ze
allemaal waardevolle spulletjes. Ze dansen op de tune van “ The Pink
Panther” Is die muziek niet beschikbaar dan zingen ze gewoon zelf.
Tada Tada Tada etc. Of ze kunnen natuurlijk een ander liedje
uitzoeken)

KONINGIN:
BOEF 1:
BOEF 2:
KONING:
DIENAAR:
KONING:
BOEF 1:
BOEF 2:

KONING:
TOVENAAR:

KONING:
TOVENAAR:
KONING:

Zeg jullie zijn toch zeker geen echte boeven?
Nee, natuurlijk niet.
Echt wel, we hebben al 8 keer in de gevangenis gezeten.
(Boef 1 stoot boef 2 aan.De koning begint te lachen)
Wat een grappenmaker ben jij zeg!
(De dienaar komt op)
Sire, tovenaar Timpetamp is er.
Laat hem maar binnen komen! (Dienaar gaat af) Tot ziens boeven.
Tot ziens Sire.
Ja, we komen straks nog terug door dat raam dat ik heb….
(Boef 1 houdt zijn hand voor de mond van boef 2 en trekt hem mee het
podium af)
(de dienaar en de tovenaar komen op)
Goedemiddag tovenaar Timpetamp. Wat fijn dat u gekomen bent! Is het
waar dat u sneeuw kunt toveren?
Dat klopt Sire. Ik heb een toverpoeder meegenomen, waarmee ik
sneeuw kan toveren.
(De tovenaar haalt de toverpoeder uit zijn tas.
Ondertussen komen de boeven op en gaan zich verstoppen. Dat kan
achter stoelen zijn, onder een tafel of eventueel naast het podium, maar
“de zaal” moet ze wel kunnen zien.)
Kunt u vanavond nog sneeuw voor mij toveren?
Natuurlijk Sire. Het moet alleen gebeuren op een open vlakte, waar niet
al te veel huizen en bomen staan.
Dan is mijn paleistuin een prachtige plek. Volgt u mij maar, dan laat ik
het u even zien.
(De koning en de tovenaar gaan af en de boeven pakken de toverpoeder
en vluchten weg. Ze laten een plattegrond vallen. Op deze plattegrond
staan de kamers van het paleis en de plaats waar de kroonjuwelen
liggen.)

Sheila de Pauw, www.cts-producties.nl

5

TOVENAAR:
KONING:

TOVENAAR:
KONING:
TOVENAAR:
KONING:
KONING:
DIENAAR:
KONING:

KONINGIN:
KONING:
KONINGIN:
KONING:
DIENSTMEISJE:
KONING:
KONINGIN;
DIENAAR:
KONING:
DIENAAR:
KONING:
DIENAAR:
KONINGIN:
KONING:
KONINGIN:

(De koning en de tovenaar komen op en gaan zitten)
Maar ….maar waar is mijn toverpoeder?
Heeft U die meegenomen?
Nee! Hoe kan dat nu?
(De koning kijkt om zich heen en vindt de plattegrond)
Wat is dit nou? Maar…dit is de plattegrond van mijn paleis. Er staat op
waar de kroonjuwelen liggen.
Er klopt hier iets niet.
Er klopt inderdaad iets niet. Ik ga dit uitzoeken tovenaar Timpetamp.
We zullen uw toverpoeder terugvinden. U hoort nog van mij.
Dan ga ik maar naar huis. Laat het me weten als de toverpoeder terecht
is. Succes! Dag Sire.
Dag tovenaar Timpetamp.
(De tovenaar gaat af. De Koning belt met zij belletje. De dienaar komt
op)
Laat al het personeel hier komen.
Ja, Sire. (De dienaar gaat af)
(De Koning loopt heen en weer en denkt na. Als het personeel binnen
komt gaat hij zitten)
Er is iets vreselijks gebeurd. Er is hier ingebroken. De toverpoeder van
tovenaar Timpetamp is gestolen en de boeven willen ook de
kroonjuwelen stelen. Ik heb hier namelijk een plattegrond gevonden,
waarop staat waar de kroonjuwelen liggen. Doorzoek het paleis naar
sporen en bel de politie.
(Het personeel gaat af)
(De Koning loopt weer op en neer en zucht. De Koningin komt binnen)
Maar Hendrik, Is wat ik gehoord heb waar?
Je, bedoelt het verhaal van de boeven, de toverpoeder en de
kroonjuwelen? Dat is inderdaad waar.
Zijn die boeven niet die twee mannen die net die boevendans voor ons
hebben gedanst? Ik vond dat toch zulke vreemde vogels.
Nu je het zegt Christelle, dat zou best kunnen.
(Een dienstmeisje en de dienaar komen op)
Sire, het raam van de bibliotheek stond open. Ik weet zeker dat ik dicht
had gedaan. Alle kamers zijn verder doorzocht. Er is niets meer
gevonden.
Bedankt Sanne, je kunt gaan.
(Dienstmeisje gaat af)
Zeg Dennis, herinner jij je die twee mannen nog die hier een
boevendans hebben gedaan.
Ja Majesteit, natuurlijk herinner ik me die nog.
Is je nog iets opgevallen aan die twee mannen?
Behalve dat ze er zo vreemd uitzagen niet echt. Eén van die boeven is
hier wel naar de toilet geweest.
Ik weet genoeg Dennis. Je kunt gaan.
Tot u dienst Sire. De politie is trouwens onderweg.
(Dienaar gaat af)
Zie je wel. Ik vertrouwde die twee al niet.
Het zou kunnen dat deze twee mannen de boeven zijn.
Het is zo. Geloof mij maar.
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AGENT 1:

KONING:
BOEF 2:
KONINGIN:
AGENT 1:
AGENT 2:
AGENT 1:
KONINGIN:
KONING:
AGENT 1:
AGENT 2:
AGENT 1:
AGENT 2:
AGENT 1:

(De dienaar komt op met twee agenten en gaat weer af)
Dag Sire, uw dienaar heeft ons het hele verhaal verteld. En het is heel
duidelijk allemaal. De boeven willen de kroonjuwelen stelen. Ze
hebben natuurlijk ook de toverpoeder gestolen omdat ze niet willen dat
gaat het gaat sneeuwen.
Wat hebben sneeuw en kroonjuwelen nou met elkaar te maken?
Boeven houden niet van sneeuw omdat ze dan voetsporen achterlaten.
Hoe gaan jullie de boeven pakken?
We hebben al een plan bedacht. We laten het raam van de bibliotheek
gewoon openstaan. We doen net alsof we dat niet gezien hebben.Als het
goed is komen de boeven vannacht weer door dat raam naar binnen.
Wij verstoppen ons met een paar agenten in het paleis. En als de boeven
in het paleis zijn nemen we ze te pakken.
Het is inmiddels al erg laat. Probeert u te gaan slapen. Wij houden de
wacht.
Ja, Hendrik laten we dat maar doen. Ik voel me veilig met de agenten in
het paleis.
Ja, we gaan slapen. Succes vanavond.
(De Koning en de Koningin gaan af)
Als we ons hier eens verstoppen, dan kunnen we ze goed zien.
(De agenten verstoppen zich. Het licht gaat uit)
Ik ga toch maar even slapen, want het zal nog wel even duren voordat
ze komen.
(Agent 2 valt in slaap en begint hoe langer hoe harder te snurken)
Zeg slaapkop, dat kun je niet maken hoor. Je snurkt veel te hard.
Ik snurk helemaal niet.
Echt wel.
(Er klinkt gestommel)

Hoe dit afloopt….!?
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