Harry Potter in:
het geheim van een goede vakantie
(een komische sketch voor 7 spelers, geschreven door Remco Klop)
Rollen: - Harry Potter………………………………tovenaar
- Hip en Pip………………………………… een tweeling
- Janine…………………………………………een meisje
- Justin en Johan………………………….twee broers
- The Ukkie……………………………………computer agent/ cyber cop
Verhaal: Na vele jaren filmopnamen is Harry Potter toe aan een
welverdiende vakantie . Even geen getover, denk ie. Maar ja, probeer
maar eens vakantie te houden als je zo beroemd bent .
(opkomst Harry Potter . Zomers gekleed, klapstoeltje bij zich en een
strandtas. Hij klapt zijn stoel uit)
Harry: Presentus Magnificus ! Hè , hè , eindelijk vakantie! Zon , strand en
zee. Harry gaat zonnebaden en verder helemaal niets! (gaat zitten en
haalt uit zijn tas een handdoek die hij om zijn schouders doet, een
zonnebril die hij opzet en een toverstaf. Hij kijkt naar de staf) Zo en jou
berg ik even op ! toedeledokie ! (laat de staf weer in de tas vallen . gaat
lekker achterover zitten) Ik voel de warmte op mijn gezicht… (ontspant)
(vanuit de coulissen klinkt kabaal . STEMMEN door elkaar. ‘ah, kijk nou !’
‘het is jouw schuld ! ‘ ‘hij is kapot!’ ‘mijn gymschoenen !’ etc.
Hip, Pip ,The Ukkie ,Janine , Johan, en Justin komen op. Er is duidelijk
met allen iets mis . Ze in tweetallen verspreid op het toneel staan.
(Hip en Pip bij elkaar, The Ukkie en Janine samen , en Justin en Johan.
Ze praten met zijn tweeën , maar afwisselend door elkaar ! (zie verder))
Hip: (met gescheurde blouse in de hand) Kijk nou ! Doormidden
gescheurd ! Het is jouw schuld , Pip !
Pip: Mijn schuld ? Nou wordt ie mooi ! Ik zag hem eerst !
Hip : Niet waar !
Pip: welles !
Hip : Nietes
Pip: Welles.
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Hip: PUH ! Ik ga nooit meer met jou shoppen !
(allebei gaan met de armen over elkaar met de ruggen tegen elkaar
staan)
The Ukkie: (tegen Janine) Dus. Wat is er nou precies gebeurd?
Janine: (huilerig) Nou, ik was even de kleedkamer uit en, toen ik weer
terugkwam, waren mijn gymschoenen weg. Foetsie !
The Ukkie: En, het waren echte…
Janine : … Nikes ! Ja !
The Ukkie: Tjonge ! (schudt zijn hoofd) Da ’s erg ! Er zit niets anders op
dan maar eens op het internet te gaan speuren. Ik ben namelijk van de
internet politie.
Janine: Nou graag ,meneer agent . Als ik mijn gympen maar terugkrijg!
(ze gaan achter een tafeltje staan en turen naar een computerscherm,
Terwijl The Ukkie het toetsenbord bedient)
Johan : (luide stem ) Boven op elkaar , zeg je ? twee kart wagens ?
Justin : Ja, klaboem ! Boven op elkaar ! (klapt in zijn handen) Helemaal
stuk… (wanhopig) wat moet ik nou, Johan ?
Johan : (haalt zijn schouders op ) Ja, vraag mij wat! Ik heb wel wat
anders aan mijn hoofd. Mijn surfplank is gebroken. Zo, krak !
Doormidden! Vertel mij maar wat IK moet doen ?
(gaan allebei moedeloos met de armen over elkaar staan )
The Ukkie: Oh nee, hè ! (slaat op het toetsenbord) De internet
verbinding is verbroken, nu kan ik niets meer !
Janine: (huilerig) Mijn gymschoenen. Wat moeten we nou doen ?
(allebei staren naar het scherm)
Pip/ Hip samen: (nog steeds in dezelfde houding als eerder) Wat zouden
we nou kunnen doen ?
Justin/Johan samen : Wat doen we nou ?
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(opeens krijgen allen een idee . ze komen allemaal stuk voor stuk naar
voren lopen )
Pip: Wacht eens even ?
Hip: Weet je wat ?
The Ukkie: Ik weet iets!
Janine: Ik heb een idee !
Justin: Zal ik je eens wat zeggen ?
Johan: Natuurlijk! Ik heb het !
Allen samen : (voor op toneel , op een rij ) We roepen , Harry Potter !
(dan beginnen ze zoekend rond te lopen) Harry? Harry ? Waar ben je ?
The Ukkie: (ziet Harry als eerste en wijst) Kijk ! Daar ! Daar is ie !
Pip: Erop af !
(allen lopen naar Harry en praten door elkaar over hun problemen :
surfplank, blouse, kart wagen, internet en gympen … Harry schrikt wakker
en kijkt rond. Dan staat ie op. Even laat ie ze nog razen, dan loopt ie naar
voren )
Harry: (luide stem. Handen in de lucht ) Perpetuum immobiel ! Silentio !
Oftewel stilte ! (iedereen is stil ) Mag even weten wat hier aan de hand is?
(iedereen praat onmiddellijk weer door elkaar . Harry kapt af)
BRAVOERUM KAPPEM ! (iedereen weer stil)
Fijn ! Even één ding ! Ik ben met vakantie , oké? Voor de rust . (luide
stem) GEEN KABAAL ! OKÉ ?
(iedereen knikt)
Pip: Je moet ons helpen , Harry !
Hip: Ja, we zijn wanhopig !
Johan : Alles ligt in de soep !
Justin: een puinhoop!
The Ukkie: een zootje !
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Janine: (met piepstemmetje ) Help !

Einde zichtversie…

