Fugro Sinterklaasfeest

De Pietenbende maakt er een feestje van!

Auteur

:

Yoëlle van Driel met aanvullingen van de hele pietenbende

Rol
Sinterklaas

Wie
Sinterklaas

Kleding
Klaas uitrusting
(vergeet onderrok niet!)

Hoofdpiet

Piet

Zorgt dat de Feestcrew er niet
een te grote bende van maakt.

Muziek

Piet

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

Toefluister piet

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

Als wij het niet meer weten
dan fluistert ze ons stiekem in
waar we gebleven zijn. Kan
ergens op het podium zitten of
op het trapje aan de voorzijde

Pakpiet

Piet

Heeft niet zo’n succes in het
inpakken en brengen van de
cadeautjes.

Danspiet

Piet

Houdt van dansen en moet
ervoor zorgen dat iedereen
meedoet.

Feestpiet

Piet

Is echt helemaal klaar voor het
feest en roept het liefst:
FEESTJUH!!!

Versierpiet

Piet

Heeft een obsessie om alles te
versieren (loopt met slingers
en ballonnen rond) en is bijna
altijd chagrijnig. Ook moppert
hij/zij voortdurend op de
versiering die er hangt.

Sportpiet

Piet

sportpak

Staat evt. bij muziek
tafel(=+tekst muziekpiet),zorgt
voor de rest dat de kinderen
goed meedoen.

Korte inhoud
Dit jaar is de pietenbende een beetje veranderd in een feestcrew. Samen moeten ze
ervoor zorgen dat het een gezellig feest wordt voor het 50 jarig bestaan van Fugro.
Dit gaat helemaal goed, totdat Pakpiet problemen heeft met de cadeautjes. En
Sinterklaas kan er elk moment zijn… Wat moeten ze nu doen?
Decor
Op het podium staat de troon van Sinterklaas
Belangrijk tijdens het stuk
• Duidelijk praten
• Rust
• Alles goed interpreteren, houd het toneelstuk levendig
• Let op je plaats, gebruik de ruimte

Script
Danspiet, Feestpiet en Hoofdpiet zitten/staan/hangen op en rond het podium.
Danspiet:

Zo, zo, daar zitten we dan, weer bij Fugro.

Feestpiet:

Ja al voor de zoveelste keer…

Hoofdpiet:

De 50ste keer al om precies te zijn pieten.

Danspiet:

Ja, ja, Fugro bestaat al 50 jaar en we zijn er elk jaar geweest.

Feestpiet:

Poe poe… Dat zijn veel jaren. Is iemand hier al zó oud? Kinderen? Is
een van jullie al zo oud?

Kinderen roepen/steken vingers op
Danspiet:

Nee? Een papa of mama dan?

Reactie uit het publiek
Danspiet:

Sinterklaas is ouder…

Hoofdpiet:

Ja maar we hebben het nu over de mensen bij Fugro.

Danspiet:

Ja weet ik. Stilte Maareh dan is dit toch een soort verjaardag van
Fugro?

Feestpiet:

Ja inderdaad! Tijd voor een… FEESTJUH!!! Dan moeten we zingen!
Want dat doe je als er iemand jarig is!

Danspiet:

En natuurlijk lekker dansen!

Feestpiet:

Oké. Kinderen zingen jullie mee? Muziekpiet kom maar op met die
muziek!

Liedje (Lang zal die leven of Er is er een jarig)
Pieten zorgen ervoor dat de kinderen enthousiast meezingen en dansen!
Feestpiet:

Mooi gezongen hoor kinderen! En de papa’s en mama’s natuurlijk ook!

Versierpiet loopt achter in de zaal ballonnen en slingers op te hangen/te ver
hangen.
Danspiet:

Hé kijk eens wie we daar hebben? Versierpiet!

Feestpiet:

Versierpiet, hier is het feest! Kom!

Versierpiet:

loopt naar podium en kijkt teleurgesteld

Danspiet:

Versierpiet, wat is er aan de hand? Je kijkt zo sip…

Versierpiet: Ja alles is hier verkeerd versiert. Kijk nou naar die ballonnen; totaal niet
op kleur of grootte geordend! Zo word het hier nooit een feestje! Wie
heeft dit versiert?
Hoofdpiet:

De lieve en hardwerkende organisatie van Fugro natuurlijk! En ik vind
dat het super mooi is! Toch kinderen?

Reactie van de kinderen (pieten knikken ja en staan met duimen omhoog,
behalve versierpiet)
Versierpiet: Nou ik vind van niet…
Danspiet:

Ach Versierpiet stel je niet zo aan, het is prima. Jij mag volgende keer
weer versieren.

Versierpiet: moppert een beetje in zich zelf en begint met dingen anders te hangen
en slingers erbij te hangen. Misschien ook ballonnen opblazen.
Hoofdpiet:

Versierpiet stop met zo raar doen! Hangt dingen weer terug, pakt
ballonen af.

Feestpiet:

Wat doet iedereen nou moeilijk? Ik wil gewoon beginnen met het…
FEESTJUH!!!

Pakpiet:

komt op (keuken) En bij een feestje horen pakjes!

Danspiet:

Hallo Pakpiet! Hoe gaat t met de cadeautjes?

Pakpiet:

Nou Danspiet, niet heel goed jammer genoeg…

Feestpiet:

NIET?! Maar hoe kunnen we dan ooit het feestje laten beginnen? 

Pakpiet:

Het spijt me Feestpiet maar het wil niet echt lukken…

Feestpiet:

Wat lukt niet Pakpiet?

Pakpiet:

Nou jullie hadden mij gevraagd de cadeautjes in te pakken en mee te
nemen maar er gaat steeds iets vreselijks mis…

Hoofdpiet:

Pakpiet, je bent niet echt duidelijk. Kom op vertel wat er nou precies
aan de hand is!

Pakpiet:

Ik kan het denk ik beter laten zien…

