  

door Ron Jansen

Dicht met kerstmis is een tv-programma, waarbij op Idols-achtige wijze de kerstgedichten van de
deelnemers worden beoordeeld. Met een knipoog naar beroemde juryleden kunnen kinderen hun
zelfgemaakte dichtsels laten beoordelen. De juryleden laten daarbij op bekende wijze hun mening
horen.
Als er uiteindelijk een winnaar uit de bus komt is iedereen tevreden en is de verrassing groot als de
prijs wordt uitgereikt door een zeer bekend gedichtenexpert. Het toneelstukje wordt afgesloten met
een eigentijdse vertaling van het overbekende Winterwonderland.
De gedichten uit dit humoristische toneelstukje kunnen vervangen worden door zelfgeschreven
gedichten. Zo kan er aan dit stuk een eigen bijdrage geleverd worden, die de betrokkenheid alleen
maar vergroot.
Het stuk is geschreven voor 10 kinderen, maar alle kinderen van een klas kunnen meespelen.
De rollen:
Christina Picea
Jan Piet Bakker
Bart Kapot
Corinthia Kooy
Esther
Mark
Daan
Belle
Bastiaan
Sinterklaas

Vlotte presentatrice
Beetje arrogante man met een zonnebril in het haar
Meer dan drukke, vlotte babbelaar met een zwarte bril
Jurylid die overtuigd is van haar schoonheid
Kandidaat 1
Kandidaat 2, een zenuwachtige stotteraar
Kandidaat 3, een jongen van stavast, recht-door-zee
Kandidaat 4, onverschillig type
Kandidaat 5, rapper
als zichzelf

Op het podium staan aan de zijkant een lange tafel met vijf stoelen. In het midden een
groot bord of laken met in mooie letters de tekst: Dicht met kerstmis. Verdere
aankleding naar eigen inzicht.
Muziek klinkt. Dit kan kerstmuziek zijn of een leader van een tv-programma. Christina
komt op.
Christina Goedenavond beste mensen. Mijn naam is Christina Picea. Hartelijk welkom bij ‘Dicht
met kerstmis’, onze speciale uitzending om u alvast in de juiste kerststemming te
brengen. Vanavond zullen we u dan ook verrassen met een aantal fantastische
kandidaten, die met hun zelfgemaakte gedichten het kerstgevoel in u wakker moeten
maken.
Uiteraard worden deze poëten vakkundig beoordeeld door onze jury. Zij zullen de
dichtsels beoordelen op hun rijmvastheid, hun ritme, hun klankkleur en ga zo maar
door.
Ik stel de jury graag even aan u voor.
Tijdens de aankondigingen komen de juryleden op en gaan zitten achter hun tafel
Christina Allereerst hebben we hier Jan-Piet Bakker, bij u allen wel bekend. Applaus graag
(indien nodig). Fijn dat je weer van de partij wil zijn, Jan-Piet.
Jan-Piet

Tuurlijk ben ik er bij. Ik vind het altijd geweldig om weer in de picture te staan. En
bovendien vind ik het heerlijk om mensen af te kraken die domme liedjes zingen.

Christina Ja, maar Jan-Piet, er worden hier geen liedjes gezongen. Er worden vanavond
gedichtjes voorgedragen. Kerstgedichten.
Jan-Piet

Oh, ook goed. Als ik de kandidaten maar voor gek kan zetten, de rest maakt me niet
uit.

Christina (een beetje verstoord) Nou ja, ga maar gauw zitten.
Ons volgende jurylid is Bart Kapot. Geeft u hem een applaus.
Bart

(druk, druk, druk) goedenavond dames en heren. Ik vind het buitengewoon
fantaaaastisch om hier te zijn. Ik zei nog tegen mijn vrouw vanavond, vlak voor ik in de
auto stapte om hier naar toe te gaan. Dat is trouwens ook een mooi verhaal….ik stapte
de auto in en toen dacht ik, verdorie waar zijn mijn sleutels. Sleutels, sleutels….ik had
helemaal geen sleutels. Is eigenlijk ook niet vreemd, want ik heb helemaal geen auto.
Zelfs geen rijbewijs. Anyway, ik zei dus tegen mijn vrouw……

Christina Ho, ho, ho wacht even Bart, ik wil wel even ons andere jurylid aankondigen, die….
Bart

Oh ja natuurlijk. Ik ben hier vanavond natuurlijk voornamelijk om te luisteren en mijn
kennis en kunde op het gebied van de poëzie ten toon te spreiden. Ik zal me verder
rustig houden… dat kan ik wel hoor. Laatst had ik dat ook. Ik was in Scheveningen…
…

Christina (geërgerd met een gemaakte glimlach)Dat hoor ik straks nog wel, Bart. Ga maar gauw
zitten. (Bart gaat achter de jurytafel zitten)
Dames en heren, ons volgende jurylid is een dame die haar sporen wel verdiend heeft
met…..eh…met het…..eh ….zitten in jury’s. Een vrouw die graag alle aandacht op zich
vestigt en niet te beroerd is om zichzelf bloot te geven. Geef haar een applaus:
Corintia Kooi!
Corinthia Hallo allemaal. Daar ben ik weer. Zie ik er niet goed uit? Dacht het wel hè? (wappert
met haar haren etc) Maar ja, je moet er wel wat voor doen om er zo aantrekkelijk uit te
zien zoals ik. Ik zelf niet hoor, ik heb zelf heel veel van nature….
Christina Welkom Corintia. Fijn dat je er bent. Ga lekker zitten. (Corinthia gaat zitten)
Dames en heren, het wordt tijd dat we onze eerste kandidaat aan u voorstellen. Mag ik
u aandacht voor Esther:

Esther

Goedenavond dames en heren. Ik wil graag het gedicht Kerstmorgen voordragen
(draagt gedicht voor)
Sneeuwvlokken, ze vallen heel zacht,
Ze vallen heel zacht, in het holst van de nacht
Sneeuwvlokken, bedekken het land
Dat langzaam maar zeker wit wordt

Kerstmorgen, ’t is stil op de straat
’t Is stil op de straat, tot een deur open gaat
Kerstmorgen, de wereld is wit
De sneeuwpret die kan gaan beginnen

Sneeuw, sneeuw, sneeuw, overal ligt verse sneeuw
Zover je oog kan zien
En veel nog bovendien

Rondrijden met papa zijn slee
We glijden ermee de berg naar benee
Rondrijden met papa zijn slee
En we rennen en glijden en lachen

Sneeuwpoppen, er staan er wel tien
Er staan er wel tien, of elluf misschien
Sneeuwpoppen, ze houden de wacht
Met vriend’lijke gitzwarte ogen

Sneeuwvlokken, ze vallen heel zacht,
Ze vallen heel zacht in het holst van de nacht
Sneeuwvlokken, bedekken het land
Dat langzaam maar zeker wit wordt

Christina Dank je wel Esther. Prachtig gedaan. Jury, graag jullie opmerkingen.
Jan-Piet

Hoe lang heb je daar over gedaan Esther?

Esther

Ik denk een minuut.

Jan-Piet

Dat is knap. Je kunt een gedicht sneller schrijven dan je het kunt lezen?

Esther

Huh??? Oh…. (begrijpt nu wat Jan-Piet bedoelt) ik dacht dat je bedoelde…..

Jan-Piet

Laat dat denken maar aan ons over

Corinthia Nou nou Jan-Piet, Esther heeft toch zijn best gedaan.
Jan-Piet

Je best doen is niet genoeg, zei mijn meester vroeger al.

Esther

Maar ik heb dit met veel gevoel geschreven hoor.

Jan-Piet

Nou, dat zegt dan veel over jouw gevoel

Christina (probeert de situatie te redden)We gaan gauw door met de tweede kandidaat. Mag ik
u voorstellen aan Mark
Mark

(komt op, beetje zenuwachtig) mijn naam is Mark en ik dicht al …..eh ….zolang ik kan
schrijven enuh… ik heb …eh ….voor vanavond dus…..eh……een …eh……gedicht
gemaakt. Voor vanavond dus……eh….

Christina Laat maar gauw horen …eh……Mark

Mark

(draagt gedicht voor zonder eh)
Het wordt dit jaar weer heel erg sfeervol met kerstmis
Want de lichtjes branden in de bomen langs de straat
En in alle huizen daar staat al een kerstboom
En de weerman zegt dat het vanavond sneeuwen gaat

In ons huis daar brandt de open haard
Met knetterende vlammen
Op de grond daar zit m’n grote broer
Met opa wat te dammen

’t Is kerst, ‘t is kerst,
de tijd van huislijkheid
en van gezellig samen televisie kijken.

Het wordt dit jaar weer heel erg sfeervol met kerstmis
Want de lichtjes branden in de bomen langs de straat
En in alle huizen daar staat al een kerstboom
En de weerman zegt dat het vanavond sneeuwen gaat

Op de tafel staat de kandelaar
Met fonkelende kaarsen
Bij de voordeur staan m’n nieuwe slee
M’n schaatsen en m’n laarzen.

’t Is kerst, ’t is kerst
de tijd van vrolijkheid
en van sportief de sneeuw in, lachen , met z’n allen

Het wordt dit jaar weer heel erg sfeervol met kerstmis

Het wordt dit jaar weer heel erg sfeervol met kerstmis
Want de lichtjes branden in de bomen langs de straat
En in alle huizen daar staat al een kerstboom
En de weerman zegt dat het vanavond sneeuwen gaat

Christina Knap gedaan hoor Esther. Eens kijken wat de jury ervan vindt. Corinthia?
Corinthia Nou ik moet eerlijk toegeven, Mark, toen je opkwam, toen dacht ik: dit wordt niks. En
toen je ook nog eens zo begon te hakkelen… Maar je gedicht was echt geweldig. Had
ik echt niet verwacht. Je hebt me verbaasd. Maar je moet wel wat aan je performance
doen en vooral je uitstraling. Een beetje lipgloss, een mascaraatje. Ik gebruik zelf het
merk Corinthia, echt fantastisch, kan ik je…..
Christina Dank je wel, Corinthia.
Kandidaat nummer drie komt helemaal van de Veluwe. Mag ik een hartelijk applaus
voor Daan

Einde zichtversie!

