Grote Truc!

Korte sketch voor 2 personen
Geschreven door: Loek de Waal

Rollen:
Goochelaar:

Vindt zichzelf erg goed in goochelen.

Assistent.

Beetje onhandig maar van goede wil.

De rollen zijn zowel door mannen als vrouwen te spelen.

Benodigdheden:
Doek
Twee kokers/kopjes
Pingpong bal
Groot mes
Tafeltje
Hoed
Rode roos
Appel

Toneel:

Op het toneel staat een tafeltje met daarop alle voorwerpen.
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Toneel leeg
Goochelaar

(Komt op en gaat met armen wijd voor het publiek staan om het applaus in
ontvangst te nemen. Assistent komt op en gaat half voor de goochelaar staan,
doet de armen wijd en slaat bijna in het gezicht van de goochelaar) Nou zeg.
(Gaat weer voor haar staan om het applaus in ontvangst te nemen)

Goochelaar

Hooggeëerd publiek. Burgers boeren en buienlui. Wij hebben een spetterende
show voor u in petto.

Assistent

Ja, en wij ook.

Goochelaar

Hoezo wij ook? Ik had het al gezegd.

Assistent

O.

Goochelaar

(duwt haar naar achteren) Laten we direct beginnen. We hebben een druk
programma. (strekt zijn arm uit en vraagt aan zijn assistent een voorwerp)
Lieftallige assistent, mag ik de benodigdheden voor de eerste grote truc van
vanavond!

Assistent

(kijkt onnozel naar het tafeltje met de voorwerpen) Euh…

Goochelaar

(Blijft lachen naar het publiek en kijkt ondertussen wat de assistent doet)
Lieftallige assistent, mag ik de benodigdheden voor de eerste grote truc van
vanavond!!

Assistent

Zit te twijfelen boven de tafel

Goochelaar

De hoed!

Assistent

O ja. Dat is ook zo. (geeft de hoed aan)

Goochelaar

Dames en heren. Hier ziet u een hoed. Een doodgewone hoed.

Assistent

Nou, doodgewoon. Wij hebben vanmiddag nog speciaal…

Goochelaar

(Houd geschrokken zijn hand voor haar mond) Hahahaha. Zoals ik al zei. Een
doodgewone hoed. Ik kan hem zelf opzetten. (zet hoed op) Maar uit deze hoed
(zet de hoed weer af) tover ik een roos. Let goed op: grote truc! Sim salabim
Salaballe sallasoos Uit deze hoed tover ik een rode roos! (trekt een vies gezicht
als hij in de hoed voelt en haalt er een zakdoek uit)

Assistent

Dus daar was die! (pakt de zakdoek en snuit haar neus)

Goochelaar

(Zucht een diep en veegt zijn hand aan zijn broek af) Goed. Nogmaals: Let
goed op: grote truc! Sim salabim Salaballe sallasoos Uit deze hoed tover ik een
rode roos! (vindt niks in de hoed)
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Assistent

(kijkt gespannen toe) Nou…?

Goochelaar

(gezicht verstart) Euh. (kijkt eens in de hoed en schrikt, kijkt dan boos naar zijn
assistent) (tegen publiek) Heeft u even een momentje?

Assistent

Wat is er aan de hand?

Goochelaar

(boos) Kom even mee. (neemt zijn assistent ruw bij de arm mee en zegt iets
onverstaanbaars)

Assistent

(geschrokken) O… O nee. (Loopt naar de tafel met de hoed en pakt de rode
roos. Wil die in de hoed stoppen) (ziet dan het publiek) Oeps… (gaat met haar
rug naar het publiek staan en duwt de roos in de hoed)

Goochelaar

(tegen publiek) Mijn excuses dames en heren. Er was een klein probleempje.

Assistent

(geeft de hoed aan de goochelaar) Hier is ie. Een doodgewone hoed! (geeft de
goochelaar een dikke knipoog)

Goochelaar

Zoals ik al zei. Een doodgewone hoed. Ik kan hem zelf opzetten. (zet hoed op)
Maar uit deze hoed (zet de hoed weer af) tover ik een roos. Let goed op: grote
truc! Sim salabim Salaballe sallasoos Uit deze hoed tover ik een rode roos!
(haalt een rode roos uit de hoed)

Assistent

Wow gelukt. (gaat voor de goochelaar staan en maakt een buiging)

Goochelaar

(duwt zijn assistent naar de achtergrond en maakt dan zelf een buiging) Dank
u, dank u. We gaan snel door met onze volgende truc. (houd zijn hand op
zonder naar e assistent te kijken)

Assistent

O. Wat kwam er nu ook al weer… Even kijken.

Goochelaar

(kijkt glimlachend de zaal in) Onze volgende truc is ongeëvenaard… (kijkt
geïrriteerd naar zijn assistent) Tenminste als het mijn assistent lukt om nog
vanavond mij het mes te geven.

Assistent

O. Ja het mes. Dat is waar ook. (pakt mes en appel) Dit is een mes. Een heel
gewoon mes. Ziet u eens hoe ik deze appel doorsnijd. (snijd appel door)

Goochelaar

Het is wel goed zo. De mensen weten nu wel dat dit een echt mes is. (houd
weer zonder te kijken zijn hand op)

Assistent

Hier een mes. (kijkt naar het publiek terwijl ze het mes in de hand van de
goochelaar steekt/legt)

Goochelaar

Auwww! Auw. Stom rund, wat doe je nou! (wil zijn assistent slaan maar ziet
van uit zijn ooghoeken het publiek en bedenkt zich) Geen paniek mensen.
Hoort allemaal bij de show.
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Assistent

(gaat stilletjes buiten het bereik van de goochelaar staan) Alles onder controle
mensen.

Goochelaar

(probeert uit zijn met pijn vertrokken gezicht nog een grimas te persen) Ik ga
verder met de grote truc. Ik ga dit mes zo ver mogelijk in mijn mond steken.
Let op… Probeer dit niet thuis!

Goochelaar

(gaat met zijn rug naar het publiek staan en gooit zijn hoofd in zijn nek. Laat
langzaam maar theatraal het mes in zijn keel zakken <<niet echt natuurlijk,
voor zijn kin langs tot op zijn borst zodat het voor het publiek net lijk
alsof>>.

Assistent

Kijkt u eens aan mensen. Grote truc. Een mes van 30 centimeter in zijn keel.
Geeft u hem een groot applaus! (gaat voor de goochelaar slaan en maakt een
buiging waarbij ze de goochelaar aanstoot)

Goochelaar

(verslikt zich in zijn mes en probeert overeind te blijven. Haalt snel het mes uit
zijn mond) en laat het op de grond vallen.

Assistent

Niks aan de hand mensen. Het hoort allemaal bij de show. (pakt het mes op)
Kijkt u eens wat een groot mes!

Goochelaar

(pakt het mes af en duwt zijn assistent wat naar achteren) Kijkt u eens mensen.
Wat een groot mes heb IK in mijn mond gehad. Dank u, dank u! We gaan snel
door naar de volgende truc!

Assistent

Euh… mag ik even…

Goochelaar

Wat is er aan de hand?

Assistent

Het leuk mij leuk als ik ook eens een truc zou doen.

Goochelaar

Maar jij kunt helemaal niet goochelen. Ik ben tenminste een goochelaar maar
daar heb ik jaren voor moeten werken.

Assistent

Ik heb stiekem thuis zitten oefenen… Mag ik het eens proberen?

Goochelaar

(twijfelt) Nou…

Assistent

(smekend) Alsjeblieft.

Goochelaar

Vooruit dan. Laat maar zien.

Assistent

(loopt naar het tafeltje) Kijk ik heb hier een pingpongbal. Zie je hem?

Goochelaar

Ja, ik zie hem. Wat ga je daar mee doen?

Assistent

Ik doe hem onder dit kopje. Nu zet ik hier nog een kopje naast.

Goochelaar

Aha, je gaat een verwisseltruc doen. Makkelijk.
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Assistent

Inderdaad. Ik ga de pingpongbal van… euh… Waar zat die nou ook alweer?

Goochelaar

Weet je dat niet meer?

Assistent

Even goed na denken. Eerst die… dan die… Of was die nou…. (Zucht) Ik kijk
voor de zekerheid nog even. (tilt de kopje op) O ja, klopt. Hier zat de
pingpongbal onder.

Goochelaar

Kunnen we opschieten. Het gaat allemaal van mijn tijd af!

Assistent

Hier komt mijn truc. De bal zit onder dit kopje. Sim salabim, salarat salaspat.
Ik wou dat het balletje nu onder dit kopje zat. (wijst het andere kopje aan)

Goochelaar

Ik ben benieuwd.

Hoe dit afloopt…..!?
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