Fugro Sinterklaasfeest 2014
Zondag 30 november

De Pietenbende gaat verhuizen

Auteur

:

Yoëlle van Driel met aanvullingen van de hele pietenbende

Rol
Sinterklaas

Wie
Sinterklaas

Kleding
Klaas uitrusting (vergeet
onderrok niet!)

Toelichting
Zorgt voor rust in de door de
pieten gecreëerde chaos.
Hoeven we verder niet uit te
leggen.

Hoofdpiet

Piet

Goud
- Grote rode boek

Zorgt dat de pieten er geen
te grote bende van maken.

PVH-piet

Piet

Goud
- Lijstje
- Pen

Hoopt ooit alles zo goed op
een rijtje te hebben als
Hoofdpiet en doet heel erg
haar best om alles goed te
doen.

Ontwerppiet

Piet

Rood pak met stropdas
- Potlood
- Clipbord
+papier/tekeningen
- Bouwtekeningen

Heeft het hele overzicht over
de verhuizing en hoe Fugro
in elkaar zit. Zij stuurt ook de
verhuispieten aan.

Verhuispiet 1

Piet

Rood pak
Verbouwhelm

Is een piet die van
aanpakken weet als hem
gezegd word wat hij moet
doen.

Verhuispiet 2

Piet

Klein rood pak
Verbouwhelm
(Werkschoenen)

Deze kleine piet moet nog
veel leren maar is hard aan
het werk als verhuizer. Met
zijn kleine spierballen helpt
hij Verhuispiet 1.

Heimweepiet

Piet

Groen
- Knuffelbeer

Deze piet zit erg tegen het
verhuizen op en heeft heel
veel moeite om afscheid te
nemen van het gebouw en
de mensen.

Muziek (piet?)

Piet

Zorgt ervoor dat het geluid
het doet en regelt dat we
allemaal goed te verstaan
zijn. Zorgt ook voor de
swingende dans- en
feestmuziek.

Belangrijk tijdens het stuk
• Duidelijk praten
• Rust
• Alles goed interpreteren, houd het toneelstuk levendig (incasseren dan reageren)
• Let op je plaats, gebruik de ruimte
• Richt je ook tot de kinderen, houd ze betrokken.
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Voorafgaand
De pieten zijn zoals gewoonlijk eerder bij de spelletjes aanwezig en komen zo langzaam in
hun rol (Hoofpiet en PVH-piet lopen wat rond om het overzicht te houden, Ontwerppiet
gaat soms spontaan schetsen maken van de kamers, de Verhuispieten denken dat alles
naar een andere kamer moet of vervoeren kindern en Heimweepiet probeert alles op zijn
plek te houden en huilt om het gemis met haar knuffelbeer). Op het podium staan wat
verhuisdozen, de tekeningen worden opgehangen maar de stoel van Sinterklaas
ontbreekt…
Script
PVH-piet komt op met een lijstje en kijkt wat rond.
PVH-piet

tegen de kindertjes
Goededag kinderen! Wat leuk dat jullie er weer zijn. Hoofdpiet heeft mij
alvast vooruit gestuurd om te kijken of alles in orde is voordat Sinterklaas
komt. Nu heb ik een lijstje dat ik moet afwerken, willen jullie mij helpen?
Reactie kindertjes. Kijkt naar lijstje
Goed punt één: kindertjes, check. Twee: podium, is dat dit ding?
Om zich heen kijkend
reactie kindertjes
check. Drie: stoel van Sinterklaas
reactie kindertjes.
Verbaasd
Wacht? De stoel van Sinterklaas is er niet!
Roept in paniek en loopt heen en weer over het gehele podium
Hoofdpiet! Hoofdpiet! Help! Het gaat nu al helemaal mis!

Hoofdpiet

Komt een beetje geïrriteerd op.
Ik ben er al, ik ben er al. Wat is er nou weer aan de hand?

PVH-piet

Nou je had mij gestuurd om hier alles te controleren dus ik ging het lijstje
afwerken samen met de kindertjes dus dat was al het eerste punt en toen
ging ik naar het tweede pu…(nt het podium en zoals je ziet is die er ook
want daar staan we op en toen kwam ik dus bij…)
wordt onderbroken (ga zolang door).

Hoofpiet

onderbreekt PVH-piet
Zeg nou wat er aan de hand is piet!

PVH-piet

De stoel van Sinterklaas is er niet!

Hoofdpiet

Wat?
Kijkt om zich heen, boos:
Wat is er gebeurd? Sinterklaas kan hier elk moment zijn!
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PVH-piet

Ik weet het niet Hoofdpiet, ik was het niet. Ik heb niets gezien. Kindertjes
hebben jullie iets gezien?
Reactie kindertjes
Echt niet?
Reactie kindertjes.
Misschien moeten we Ontwerppiet roepen Hoofdpiet.

Hoofdpiet

Dat is een goed idee.
Draait naar deur en roept:
Ontwerppiet!

Ontwerppiet

komt op.
Goededag. Wat een drukte, is er iets aan de hand?

Hoofdpiet

zeer direct
Weet jij waar de stoel van Sinterklaas is?

Ontwerppiet

Ehm die zou hier moeten zijn.

PVH-piet

Maar dat is die dus niet. O gossie nu gaat alles he-le-maal fout. Het spijt
me Hoofdpiet, ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Ik zou echt.. (niet
weten wat ik kan doen)
wordt onderbroken (ga tot die tijd door met praten).

Hoofdpiet

Onderbreekt PVH-piet
Shht!
Tegen Ontwerppiet
De stoel is duidelijk niet hier. Wie had hem hier moeten brengen?

Ontwerppiet

Meestal zetten de Verhuispieten hem hier, dit is nog nooit fout gegaan.

Hoofpiet

Misschien moeten we dan maar even met de Verhuispieten gaan praten,
die weten vast meer.

Ontwerppiet

Dat is een goed idee. Ik zal ze wel even halen en dan neem ik meteen
mijn tekenspullen mee want ook hier kan een hoop heel anders. Loopt
bedenkelijk en rondkijkend af.

PVH-piet

Wat moeten wij nu?

Hoofpiet

Wachten.
Ongemakkelijk lange stilte: PVH onrustig, H star
Was je al klaar met je lijstje Plaatsvervangend?

PVH-piet

Kijkt gestressd naar haar lijstje
Ehmm ik had punt 1: kindertjes, punt twee: podium, punt drie: nouja de
stoel van Sinterklaas maar die is er duidelijk niet maar Ontwerppiet is daar
nu achteraan en… (daar moeten we dus even op wachten)
wordt onderbroken (ga tot die tijd door met praten).
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Hoofdpiet

ongeduldig
Door naar het volgende punt.

PVH-piet

Oja ja, oke punt vier: versiering
kijkt om zich heen
Check. Punt vijf: muziek
kijkt weer om zich heen
Ik hoor niets…

Hoofdpiet

roept naar muziekpiet
Muziek!

Muziekpiet start Kinderen voor Kinderen met Kanga. Alle mics uit. Na het eerste refrein
komen de andere pieten geleidelijk op en gaan (in de zaal) met de kinderen dansen.
Hoofpiet

heel zakelijk en wijzend klapbord PVH
Check.

Ontwerppiet

komt op het podium met andere pieten
Daar ben ik weer Hoofdpiet. En kijk eens wie ik nog meer vond.
Wijst naar huilende Heimweepiet

PVH-piet

Waarom huil je Heimweepiet?

Heimweepiet Snotterend De verhuispieten zeggen dat we weg moeten. Dat Fugro gaat
verhuizen en dat wij hier nooit meer komen. Maar ik wil helemaal niet weg.
Ik houd zo van dit mooie gebouw. En de lieve kindertjes hier. En straks is
dat andere gebouw helemaal niet mooi, en zijn er geen leuke spelletjes.
Verhuispiet 1 beetje lief Verhuizen is juist leuk gekke piet, nieuwe plaatsen ontdekken,
nieuwe meubels maar ook je oude meubels in een nieuw gebouw en
misschien is het allemaal wel veel leuker dan hier.
Heimweepiet Maar ik wil hier blijvuhn! Huil, snik, snotter
PVH-piet

probeert Heimweepiet gerust te stellen
Wij zijn nu toch ook nog hier. Wees maar niet zo verdrietig, nog alle tijd om
afscheid te nemen.

Hoofdpiet

Pieten dat Fugro misschien verhuist, verklaart niet waarom de stoel van
Sinterklaas nu niet hier is.
Kijkt Ontwerppiet vragend aan
Ontwerppiet?

Ontwerppiet

Ja dat heb ik uitgezocht. Het zit dus zo pieten
Zet haar “tekentafel neer en legt er een groot papier op en begint ter
ilustratie te tekenen; alle pieten kijken mee.
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Kijk allemaal naar mijn tekentafel!
Dit is het gebouw waar we nu zitten, dit is het gebouw in Nootdorp, ookwel
bekend als Peper-Noordorp, waar een deel van Fugro naar toe is
verhuisd. Nu gingen de Verhuispieten
wijst met haar potlood naar de twee Verhuispieten
helpen met verhuizen. Er waren bij dit gebouw twee stapels gemaakt
tekent twee “stapels”
één die hier moest blijven, en één die naar het nieuwe gebouw moest
tekent een lijn naar het nieuwe gebouw.
Nu hadden de Verhuispieten op hun weg hiernaartoe om te helpen de
stoel van Sinterklaas vast bij Fugro gebracht en deze is per ongeluk op de
verkeerde stapel gekomen. Resultaat: de stoel van Sinterklaas staat nu bij
het nieuwe gebouw.
Tikt ten slotte op de plaats van t nieuwe gebouw en kijkt tevreden op over
haar uitleg.
PVH-piet

Dus als ik het goed begrijp is de stoel van Sinterklaas gewoon verkeerd
verhuisd?

Verhuispiet 1 verontwaardigd
Wij verhuizen nooit iets verkeerd! De stoel is heel goed en onbeschadigd
aangekomen.
Verhuispiet 2 Zeker weten!
PVH-piet

wijzend naar hier en daar op de tekening
Maar we hebben hem toch hier nodig, niet daar!

Ontwerppiet

Daar zijn we ons van bewust.

PVH-piet

Nou hoe gaan we dit oplossen dan? Straks komt Sinterklaas hier en dan
kan die niet eens zitten! En we kunnen moeilijk een klapstoeltje voor hem
klaar zetten. O gossie alles gaat mis!

Verhuispiet 1 Nou dan verhuizen we toch de rest ook daarheen.
Pakt een verhuisdoos op.
Verhuispiet 2 Ja ook daarheen.
Ontwerppiet

Een fantastisch idee! Dan kan het podium zo
Tekent op zijn tekentafel
en dan dit zo… gaat op in zijn tekening

Verhuispiet 1 tegen 2
Goed we beginnen met het podium hier…
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Verhuispiet 2 tegen 1
Dan de trapjes…
Verhuispiet 1 tegen 2
Dan de versiering…
Verhuispiet 2 tegen 1
Dan de bankjes…
Verhuispiet 1 tegen 2
Dan de kindertjes…
De verhuispieten willen nog veel meer opnoemen.
Hoofdpiet

Ho, ho, ho, ho STOP!
Alle pieten kijken op naar Hoofdpiet
Het feest is hier. De kinderen zijn hier. De meeste spullen zijn hier. Dit
kunnen we veel makkelijker oplossen.
Alle pieten kijken haar vragend aan.
Ongeduldig We brengen de stoel van Sinterklaas hierheen.

Hoe gaan de pieten dit nou weer doen?
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