Kersttoneel

Jefke en de kerstman.
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Rollen :
•
•
•
•
•
•

Maïté : Zus van Emma.
Emma : De zus van Maïté.
Kerstman 1 : De Kerstman in het toneeltje zelf.
Kestman 2 : De Kerstman in het verhaaltje dat wordt verteld.
Jefke : Het jongentje waarover het gaat in het verhaaltje.
Mama : de mama van Jefke.

Decor :
Decor is niet echt vereist, het kan allemaal uitgebeeld worden en zo....Behalve enkele stoelen zijn
noodzakelijk ! Enkele attributen zoals een dekentje en zo is natuurlijk ook nodig.
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Maïté & Emma liggen op het podium dat zogezegd 'een bed' voorstelt. Ze liggen te slapen. Dan
horen ze een geluid en gaan ze naar beneden.
Maïté : Kan jij slapen ?
Emma : Nee, en jij ?
(ze horen een geluid - een deur die toevalt- )
Maïté : Wat was dat ? Ik hoorde iets beneden.
Emma : Ik ook. Kom we gaan beneden kijken.
Maïté & Emma Sherlock na, en gaan naar 'beneden'. Dat kan eventueel zijn door enkele stamp
geluiden te maken. Een maal beneden zitten papa en de Kerstman te praten.
Maïté : (al lopend) Misschien is het wel een inbreker of een alien. Brrrr. (ondertussen zijn ze
aangekomen)
Emma : Maar wie is dat, het is lijk de Kerstman en naast hem papa.
Maïté : Maar nee, dat is gewoon vermomming.
Ze kijken in het rond, dan gaat de tekst van Maïté weer verder.
Maïté : Maar dat is echt PAPA !
De papa merkt op dat Emma en Maïté daar zitten.
Papa : Meiden, wat doen jullie hier nog zo laat, jullie moeten al lang boven zijn.
Emma : Maar, we hoorden iets.
Maïté : We dachten dat er inbrekers waren of ALIENS !
Kerstman 1

: HOHOHO !

Emma : Het is dus toch de Kerstman !
Papa : Ja, natuurlijk. Wie dacht je anders dat het was ?
Emma : (verbaasd) Euh..... een inbreker !
Papa : (klopt even op zijn voorhoofd) Ah....
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Ondertussen lopen de 2 zusjes naar de kerstman.
Kerstman 1 : En meisje, zijn jullie braaf geweest ?
Samen : Ja !!!
Kerstman 1 : Naar het schijnt babbelen jullie nog al veel hé...
Emma : Bwaa.....
Kerstman 1: Maar toch hebben jullie een cadeautje verdiend.
Samen : JOEPIE !!!!
Kerstman 1: Hier, voor elk van jullie : een pennenzak.
Maïté : Dank u wel , Meneer de Kerstman.
Emma : Euh....Kerstman. Wij hebben gehoord dat jij goed verhaaltjes kan vertellen... Zou jij eentje
voor ons willen vertellen ?
Maïté : Jaaaa !
Kerstman1 : Dat wil ik wel doen voor jullie.
Maïté en Emma gaan zitten, de Kerstman neemt zijn boek en begint te vertellen.
Kerstman 1: Er was eens een kindje en dat kindje heette Jefke. Maar Jefke geloofde niet in de
Kerstman. Dus ik ging bij hem op bezoek.
(tot publiek) En daar gaat het over in dit verhaaltje.
Nu word het verhaaltje gespeeld van Jefke. De overgang kan misschien worden gedaan met een
korte Freeze pause. Alle personages af....Jefke en zijn mama komen op. De mama stopt Jefke in
bed.
Mama : Zo jongen. Slaap maar lekker hé. Morgen is het nog een laatste dagje school en dan is het
vakantie.
Jefke : Ja mam ! Jij ook goeie nacht.
Mama gaat af. Een beetje later komt de Kerstman,hij sluip naar binnen.
Kerstman2 : Jefke ! Wakker worden !!!!
Jefke : (-verschiet-) AAAA !
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Kerstman2 : Sttt....Ik ben het maar, de Kerstman.
Jefke : De wie ??? En trouwens, het is toch geen carnaval.
Kerstman2 : Heb jij dan nog NOOIT van de Kerstman gehoord ?
Jefke : Maar nee.
De moeder roept Jefke van 'beneden' natuurlijk is ze uit het beeld.
Mama : Jefke, wat ben je aan het doen ?
Jefke : Niets mam, ik slaap.
Mama : Maar........wat ???

Einde zichtversie
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