Het sprookje van Sneeuwwitje kennen we
allemaal, eerst gaat het niet zo goed, dan nog
wat slechter, weer wat beter, weer wat slechter
maar uiteindelijk krijgt Sneeuwwitje waar ze van
droomt, haar prins en een kasteel.
Dit is het verhaal van Sneeuwwitje, maar “Wat
als, Sneeuwwitje…..”

Auteur I.J. Engelsma

Bezetting:
4 Sneeuwwitjes
1 Stiefmoeder
1 Spiegel
1 Verteller
Duurt ca 10 minuten
Nodig:
4 emmers en 4 sponzen en 4 Sneeuwwitje jurken
Staande Spiegelframe zonder glas, grijs/blauwachtig laken
voor de persoon die de spiegel speelt, is zijn/haar out-fit.
Stiefmoeder jurk, Verteller gaat in ’t zwart gekleed.
Scenario & setting:
Een echt tussen de gordijnen stukje. Geinig, vlot en klein.
Alles wat cursief staat, zijn acties die niet uitgesproken
worden, maar dingen die de speler moet doen. Het wordt op
1 plek opgevoerd, de spiegel staat er al, vlakbij de coulissen.
Er moeten wel coulissen zijn of schermen waar de spiegel
tussen kan staan.
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Teksten:
Verteller:

(Tegen publiek) Het sprookje van Sneeuwwitje
kennen we allemaal, eerst gaat het niet zo
goed, dan nog wat slechter, weer wat beter,
weer wat slechter maar uiteindelijk krijgt
Sneeuwwitje waar ze van droomt, haar prins
en een kasteel. Dit is het verhaal van
Sneeuwwitje, maar “Wat als, Sneeuwwitje…..
Wat als, wat als de toverspiegel van de
slechte stiefmoeder van Sneeuwwitje het
ineens niet deed, zoals het hoort.
Precies op het moment dat ze haar “Spiegeltje
spiegeltje aan de wand” uitspreekt.
Precies die ene keer dat de spiegel dan “Er is
iemand schoner dan gij” zegt.
Wat als het spiegelbeeld van die persoon dan
….(Pauzeert beladen en bedenkelijk)
Op een dag als alle andere dagen in het leven
van Sneeuwwitje is ze aan het poetsen.

Sneeuwwitje 1 : (Is aan het poetsen, emmer en spons) Poeh
poeh, wat een gepoets. Ik zou best wat hulp
willen. (Kijk naar publiek) Net als Assepoester,
die heeft muizen en vogels die haar helpen.
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Verteller

: (Tegen publiek) Juist op datzelfde moment is
de stiefmoeder fijn met haar spiegel aan het
praten.

Stiefmoeder

: Wat een fijn weertje hè, vandaag.

Spiegel

: (Is erg verkouden) Ik wil met U niet over het
weer praten vandaag, ik voel me niet zo
lekker. Een beetje warm en dan weer k k k k
koud.

Stiefmoeder

: (Beetje kattig) Nou oké hoor, chagrijn. Ik wil
wel mijn normale ding doen, anders klopt het
sprookje niet meer. “Spiegeltje spiegeltje aan
de wand, wie is het mooiste in dit land”

Spiegel

: Haaatsjie. (Niest heel hard) Zo mooi als
Sneeuwwitje is er geen een!

Nu stapt er 1 extra Sneeuwwitje (2) uit de spiegel en kijkt in
het rond, ziet de andere Sneeuwwitje en gaat haar helpen met
poetsen.
Stiefmoeder

: Waaaaaat!!! Dat bestaat niet! Nog een keer!
(Ze is verbaasd / boos)
“Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is het
mooiste in dit land”

Spiegel

: Haaatsjie. (Niest weer heel hard) Zo mooi als
Sneeuwwitje zijn er nu 2, eeh, 3!
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Nu stapt er nog 1 extra Sneeuwwitje (3) uit de spiegel en kijkt
in het rond, ziet de andere Sneeuwwitje en gaat haar helpen
met poetsen.
Stiefmoeder

: Waaaaaat!!! Dat bestaat niet! Nog een keer!
(Nog bozer, stampvoeten)
“Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is het
mooiste in dit land”

Nu stapt er nog 1 extra Sneeuwwitje (4) uit de spiegel en kijkt
in het rond, ziet de andere Sneeuwwitje en gaat haar helpen
met poetsen.
Stiefmoeder

: Neeeeeee! Ik ben de mooiste ik, ik, ik! Nog
een keer! (Springt in het rond van woede)
“Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is het
mooiste in dit land”

Spiegel

: Haaatsjie. (Niest heel hard) Zo mooi als
Sneeuwwitje zijn er nu 4! Zeg m’n waarde
koningin, zou u een zakdoekje kunnen pakken
voor mij? Iedere keer als ik nies, ga ik meer
dubbel zien!

Sneeuwwitje 1 : Nou dit is wel gezellig zo, nu ben ik lekker
snel klaar en kan ik de rest van de dag fijn bij
de put gaan zingen. (Denkt daar even over na,
vinger onder kin) Maar, o jee. Volgens mij is er
maar ………………………..
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Einde zichtversie….
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