Vrolijke (SPROOKJES) sketch
Voor 2 vrouwen/meisjes en 3 mannen/jongens,
Of 2 mannen/jongens en 3 vrouwen/meisjes…

(want de Kikker kan men óók door een vrouw/meisje laten spelen)

Ca. 15 minuten

Roodkapje
Hou je niet voor het lapje…
Door
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Roodkapje

Vrolijk grietje. Trendy gekleed.

Wouter

Is een beetje domme man die in een kasteel woont, samen
met de Papiergedrochten. (die in deze sketch niet meedoen…)

Lelijke Heks

Is een hele akelige Lelijke Heks, die er hard op los moet
krijsen en heel erg naar (óók krijsend) moet lachen.

Alexandrowitz

Is Alexandrowitz van Overgauw - Dubbel Blauw – Dubbel
Rood. Hij kom van over de Hoge Bergen. Maar is nu even
omgetoverd in een kikker…

Veldwachter

Een serieuze politieman. Maar wel een beetje dom figuur.
TONEEL:
Het speelt zich in een bos af. Gewoon wat bladeren op de
vloer en hier en daar een (zelfgemaakte) paddenstoel
neerzetten.
KLEDING:
Roodkapje ziet er heel modern uit en heeft niets aan dat rood
is!
Wouter is gekleed in een net pak met stropdas en hoed op.
Mag zelfs een hoge hoed zijn.
De Lelijke Heks moet er wel als een ouderwetse heks uitzien.
Haar haren hoog getoupeerd en wijd uiteen staand. Haar neus
een beetje gehaakt maken en een dikke wrat daar weer
bovenop, waarin men 3 korte harde verfkwastharen steekt.
Alexandrowitz
Hoeft alleen maar een kikkerkop op. Die kan men eenvoudig
van viltstof maken of zelfs van karton, als men een beet je
handig is. Er onder mag hij een groene maillot en een groene
dunne trui aanhebben. Op de maillot en trui kan met groene
stippen van plakplastic plakken. Succes verzekerd.
Veldwachter
Leuk zou natuurlijk zijn als hij zo’n ouderwets verdwachterspak
aan zou hebben. Maar hij mag natuurlijk ook in een politieuniform lopen. Ieder gerespecteerd bureau leent je zo’n
uniform. Alleen krijg je er niet het pistool bij…

Begin…

Roodkapje

[links op. Ze duwt een supermarkt wagentje voor zich uit. Erin
liggen een grote zak spekkies, een enorme baal chips, 2
flessen 1.5 ltr. Cola en een knots van een paraplu. Ze zingt
liedje, maar wel verschrikkelijk vals. Tekst van het liedje]: De
kikkers waren wild en sprongen in het bos omdat er geen
water was, waren ze de klos. O jéé! O jéé! Die kikkers
waren verre van tevree. [ze is aan de andere kant het toneel
weer af. Achteruitlopend komt ze terug. Zingend]: O jéé! O
jéé! Die kikkers waren verre van tevree.

Wouter

[links op. In zijn ene hand heeft hij een klein bosje rode rozen]
Hé, wie is hier verre van tevree?

Roodkapje

De kikkers.

Wouter

Welke kikkers?

Roodkapje

De kikkers uit mijn liedje.

Wouter

Liedje?... O, je was aan het zingen?

Roodkapje

Proef ik hier een vleugje sarcasme in je stem, meneer eh…
wie-je-ook-bent?

Wouter

Nou vertel me eerst maar eens wie jij bent?

Roodkapje

Ik ben Roodkapje, kan je dat niet zien?

Wouter

Roodkapje?

Roodkapje

Ja, ik ben Roodkapje, ik ben heel beroemd hier in het bos.

Wouter

En waarom dan wel?

Roodkapje

Ik ben artieste. Ik treed iedere avond op.

Wouter

Híer! In het bos?

Roodkapje

Welnee gekkie. In het theater over de Bronwaterrivier.

Wouter

Is hier een Bronwaterrivier.

Roodkapje

Ja, weet je dat niet eens?

Wouter

Pardon meisje, ik kom hier niet vandaan. Ik woon hier ver
vandaan. In het kasteel van Papiergedrochten.

Roodkapje

Woon jij in een kasteel?

Wouter

Ja, ik ben kasteelheer.

Roodkapje

O… Enne… dat kasteel? Wonen daar gedrochten?

Wouter

Ja en die zijn daar erg gelukkig.

Roodkapje

Omdat ze gedrochten zijn, of omdat ze in zo’n mooi kasteel
mogen wonen?

Wouter

Wie zegt dat mijn kasteel mooi is?

Roodkapje

Is je kasteel dan lelijk?

Wouter

Nee natuurlijk niet.

Roodkapje

Maar je zei net…

Wouter

Ik zei dat ik in een kasteel woonde…

Roodkapje

Samen met papiergedrochten.

Wouter

Maar ik heb nooit gezegd dat mijn kasteel mooi is.

Roodkapje

Dus het is lelijk.

Wouter

Weet je dat ik ongelooflijk moe van jou wordt.

Klein stukje verder…
Alexandrowitz

[zuchtend] Alexandrowitz-van-Overgauw-Dubbel-BlauwDubbel-Rood. Ik kom van over de Hoge bergen. En ik kan
spreken ja, maar niemand luistert naar me.

Wouter

Maar vinden ze het daar dan niet gek dat je een sprekende
kikker bent?

Alexandrowitz

Nee, want die Toverkol heeft daar over de Hoge bergen de
afgelopen maanden tientallen mensen omgetoverd.

Wouter

[onder de indruk] Zóveel?

Lelijke Heks

Iedereen die mij Lelijke Toverkol noemt gaat voor de bijl.

Roodkapje

En jij gaat voor de bijl zo gauw ik die Veldwachter aan de lijn
krijg. [drukt weer heel venijnig het nummer in]

Lelijke Heks

[tegen Wouter] Lukt haar niet. Mijn betovering heeft een
sterkte van 65 plus. [kort krijsend lachje] De zogenaamde
Ouderdom-Sterkte.

Alexandrowitz

Als jij me nu weer omtovert tot de Graaf die ik was krijg je van
mij alle jaargangen van alle roddelbladen.

Lelijke Heks

[overdreven opgetogen] Echt waar?

Alexandrowitz

Zowaar ik hier sta, en tegen alle regels in een Kikker ben.

Roodkapje

Doe het niet Kikker, of Graaf, of wat je ook bent. Ze belazert je
opnieuw. Daar leeft ze van. Van rottigheid uithalen. Bij iedere
rottigheid die ze in haar verderfelijke leven heeft uitgehaald is
ze wat lelijker geworden. En kijk maar eens goed naar die
lelijke tronie van d’r. Kan je zien hoeveel rottigheid ze al heeft
uitgehaald.

Lelijke Heks

Als ik jou zou kunnen betoveren had ik dat al jaren geleden
gedaan.

Alexandrowitz

Kan ze jou niet betoveren dan, Roodkapje?

Roodkapje

Nee, ik ben een Sprookjesfiguur. En Sprookjesfiguren kunnen
niet worden omgetoverd in iets anders.

Lelijke Heks

Als je eens wist hoeveel geluk je daar mee hebt, vervelend
kind die je bent.

Veldwachter

[komt op zijn fiets van links op] Wie heeft er hier geluk?

Roodkapje

Nou, die Lelijke Toverkol daar zeker niet, want die mag hier
[de Lelijke Heks maakt een snel rondje met haar wijsvinger, in
de richting van Roodkapje] helemaa… [ze blijft als versteend
met haar mond open staan]

Veldwachter

[hevige verbazing] Wat is er inene met den-dieje aan de hand?

Lelijke Heks

[zo onschuldig mogelijk] Ik heb geen idee Veldwachter. Zo
even geleden babbelde ze er nog lustig op los. En moet je d’r
nu bij zien staan. Als een standbeeld staat ze daar. [tot
Wouter] Wat gek hè?

Wouter

Nou, ik weet het niet van jullie maar ik zag dat dat akelige
mens daar iets met haar vinger deed. Volgens mij heb jij d’r
betoverd Toverkol, of hoe ze je hier dan ook noemen..

Lelijke Heks

[hevig verontwaardigd] Oooooo, wat een beschuldigingen
allemaal. [heel liefje tot de Veldwachter] Kan dat allemaal
zomaar meneer de Veldwachter?

Veldwachter

[is vlak voor Roodkapje gaan staan en bekijkt haar overdreven
zorgvuldig] Die heeft d’r mond open, maar d’r komt geen geluid
uit.

Wouter

Ja, dat zeg ik net, ze is betoverd door dat lelijke mens daar.

Lelijke Heks

[is vlak naast Wouter gaan staan en geeft hem een vriendelijk
elleboogstootje] Dank je wel dat je mij mens noemt makker,
dat doen er tegenwoordig niet zoveel.

Alexandrowitz

Nee, en vind je dat gek?

Lelijke Heks

Ja zeg jij nou maar niks, jij ziet er zelf niet uit. [krijsend lachen
en daarbij de anderen aankijkend]

Veldwachter

[tegen de Heks] Waarom ziet hij er uit als een kikker?

Lelijke Heks

Ik heb geen idee Veldwachter. [weer overdreven liefjes] Maar
moet u niet ergens heen waar boeven zijn? Om ze te vangen
en zo?

Veldwachter

Niet dat ik weet. En ik wil eerst weten waarom dat mooie
meisje hier haar mond open heeft, maar niks zegt.

Lelijke Heks

Misschien heeft ze wel helemaal niks te zeggen, Veldwachter.

Alexandrowitz

Nou daarstraks zei ze hele belangrijke dingen.

Lelijke Heks

Welnee. Daarstrakkies stootte ze alleen maar grote onzin uit.

Alexandrowitz

Ze zei net dat deze Toverkol niet in het bos mocht toveren
Veldwachter.

Veldwachter

Dat klopt. Dat is ten strengste verboden.

Alexandrowitz

Nou, kijk dan eens... [wijst] naar dat meisje daar. Die staat
daar als bevroren. En dat komt door de betovering van die
Toverkol daar.

Lelijke Heks

[overdreven slijmerig] Veldwachtertje… vindt u het nou niet
raar dat er een kíkker met u staat te praten?

Veldwachter

Ja, da’s waar. Da’s wel raar ja. Zeg, eh… kikker. Waarom
praat jij met mij?

Alexandrowitz

Om u er op te wijzen dat deze Lelijke Toverkol in overtreding is
van de wet.

Veldwachter

Goh, wat zegt u dat keurig. Hebben jullie in Kikkerland dan ook
wetten?

Lelijke Heks

[met een wapperende hand] Ja, ga jij maar weer gauw terug
naar je Kikkerland kikker.

Alexandrowitz

[wordt nu kwaad] Maar ik bén helemaal geen kikker.

Veldwachter

Nou, je ziet er anders wel uit als een kikker.

Lelijke Heks

Dat bedoel ik maar. [maakt een ruim handgebaar] De man ziet
er uit als een Kikker, dus ís hij een Kikker.

Alexandrowitz

Typisch de logica van de politie.

Aan het eind zorgt de Veldwachter ervoor dat
het met de Lelijke Toverkol niet goed afloopt…

