DE SPROOKJESPARADE
Rolverdeling:

Prinses Petronella:
Prinses Petronella is een Prinsesje die precies weet wat ze wil. Als ze ergens geen zin in heeft
probeert ze er onder uit te komen.
Kikker:
De Kikker is erg onbehouwen en heeft geen manieren. Toch moet hij het hart van prinses Petronella
veroveren om weer een prins te worden. Hij probeert erg zijn best te doen, maar het lukt niet echt.
Koningin:
De koningin, de moeder van Petronella, wil het allerbeste voor haar dochter. Ze voelt zich te goed om
met het gewone volk om te gaan, laat staan met een kikker.
Koning:
De koning, de vader van Petronella, heeft een kleine bijrol. Hij vindt het juist erg belangrijk dat
Petronella voor iedereen respect heeft en brengt haar manieren bij.
Assepoester:
Assepoester is een onhandige huishoudster, maar altijd lief en vriendelijk.
Prins:
De prins is smoorverliefd en heeft alleen nog maar oog voor zijn grote liefde.
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(De prinses speelt met haar gouden bal)
Kijk eens wat een mooie bal ik heb! Hij is helemaal gemaakt van goud
Zo’n bal hebben jullie lekker niet. Alleen prinsesjes hebben zo’n bal.
(Speelt met de bal) (zucht) Ik heb alleen niemand die met me wil
spelen. Ik mag van mijn moeder alleen maar met prinsen en prinsessen
Spelen, maar die zijn hier helemaal niet. (kijkt verdrietig) Ik heb een
idee! Mijn moeder ziet het toch niet, dus ik kan best met jullie
overgooien.
(Tegen kinderen uit het publiek) Wil jij met mij overgooien? En jij?
(Gooit over met kinderen in het publiek. De kinderen blijven gewoon
zitten en gooien terug)
Jullie kunnen wel goed overgooien! (Na deze zin, houdt Petronellade
bal even vast)
(ROEPT) Petronella, Ik heb je zog zo gezegd alleen met prinsen en
prinsessen spelen.
(Petronella schrikt en gooit de bal per ongeluk in de vijver)
Oh nee! Mijn bal ligt in de vijver. Wat moet ik nu doen? (Verdrietig)
(Kikker komt op)
Kwaak! Wat is er prinsesje?
Nou, (snikt) die kinderen, kijk die daar (wijst ze aan) hebben mijn bal
expres in het water gegooid. Mijn mooie gouden lievelingsbal.
Kwaak! Ik wil hem wel voor je halen hoor.
Meen je dat nou, dat is erg aardig van je kikker. Pak hem maar vlug.
Oké, ik pak hem, Kwaak! Maar dan moet je wel 3 wensen van mij in
vervulling laten gaan.
Maar natuurlijk kikker. Dat spreekt voor zich. Zeg het maar! Wat wil
je? Mijn ketting? Mijn mooie armband?
Nee, dat wil ik niet. Ik heb drie andere wensen.
Mijn eerste wens is: Kwaak. Ik wil uit jouw gouden bordje eten.
Uit mijn gouden bordje eten?
Ja, Mijn tweede wens is: Ik wil in jouw Kwaak prinsessenbedje slapen.
In mijn prinsessenbedje slapen? Hoe bedoel je dat? Ik en jij, vieze
slijmerige kikker in 1 bed.
Ja, en mijn derde en laatste wens is dat ik een kus van je wil. Kwaak!
(Walgt) Een kus. Zeg luister eens ik vind drie wensen veel te veel voor
1 bal. Je mag maar één wens doen en dan pakken we de eerste. Jij mag
uit mijn bordje eten. Pak nu maar vlug mijn bal.
Ho! Kwaak! Ik heb gezegd 3 wensen, anders pak ik je bal niet.
Goedendag verder! (Kikker wil weg lopen)
Kikker wacht even… Oké, pak nu maar mijn bal, dan laat ik je drie
wensen in vervulling gaan.
Zo, mag ik het horen. Kwaak! (Kikker pakt de bal)
(Petronella pakt de bal vlug af en rent weg)

Kwaak! Kwaak! Wacht op mij! Wat krijgen we nou? Ze rent zo maar
weg. Maar die krijg ik nog wel. Ik ga vlug naar het kasteel. Gaan jullie
mee?
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(In het kasteel zitten de Koning en de Koningin aan tafel. Ze lezen. De
tafel is half gedekt.)
Assepoester!
(Achter de schermen klinkt een hoop lawaai van assepoester die iets
heeft laten vallen. Assepoester komt op)
Ja Koningin.
Schiet eens op met de tafel dekken .Petronella komt zo en dan wil ik
gelijk eten, want vanavond moet Petronella naar het bal.
Ja, Koningin!
(Petronella komt binnen met haar bal)
(Lacht!) Zo, die lelijke kikker ben ik kwijt. Die kan mij nooit meer
vinden.
Waar heb je het over Petronella?
Oh het is niks. Kunnen we gaan eten? Ik heb honger.
Als die Assepoester op schiet dan kunnen we zo gaan eten, ja. (roept)
Assepoester! Schiet op!
(Assepoester komt op met een pan soep en schept voor iedereen iets op.
Dan verschijnt de kop van de kikker voor het raam en wordt er geklopt.
Petronella ziet de kop van de kikker voor het raam en schrikt)
Oh nee, het is die kikker. Hoe kan dat nu? Hoe heeft hij me gevonden?
Assepoester, kijk eens wie daar is?
Nee, niet doen! Niet open maken!
Waarom niet! Het is heel onbeleefd om iemand buiten te laten staan.
Weet je dan wie dat is?
Ja, dat is een kikker. Hij heeft mijn bal uit de vijver gehaald.
Nou, dat is toch erg aardig van die kikker. Laat hem maar binnen
Assepoester! (Kikker klopt nog een keer)
Zeg, Lodewijk. We laten toch zeker geen kikker binnen! Zo’n vies
beest wil ik niet in mijn kasteel hebben.
Ja, het is een vies slijmerig beest en dat beest wil uit mijn bord eten en
in mijn bed slapen. Dat heb ik beloofd toen hij de bal uit de vijver
haalde.
Dat heb jij dus beloofd! (kikker klopt weer)
Petronella, beloofd is beloofd! En een prinses houdt zich altijd aan haar
woord. Assepoester, laat die kikker binnen!
(Asspoester laat de kikker binnen)
Kwaak! Zo, hier ben ik dan. Ik heb mijn spulletjes meegenomen.(Hij
heeft wat verlepte bloemen meegenomen uit de tuin voor Petronella en
een koffertje) Ik kom lekker uit jouw gouden bordje eten en in jouw
prinsessenbedje slapen.
Moeder, doe iets!
Je mag hier blijven eten en slapen, maar je krijgt een eigen bord en je
slaapt in de vijver van het kasteel.
(huilt) Maar je hebt het me beloofd!
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Beloofd is beloofd! Kikker kom er bij zitten!
(De kikker gaat naast Petronella zitten)
Kwaak! Ik heb honger. Wat eten we ? (Neemt met z’n vinger een lik uit
het bord van Petronella. De Koningin en Petronella kijken vol afschuw
naar de kikker en krijgen geen hap meer door hun keel. De Koning eet
gewoon door.)
Njammie! Kwaak! Soep! (De Kikker begint gulzig uit het bord te
slurpen)
Wij eten altijd met een lepel. Hier is een lepel!
Oh! (Pakt de lepel en probeert met een lepel te eten. Dan wil hij
Petronella voeren, maar die krijgt geen hap meer door haar keel)
Heb je geen honger? Dan eet ik het wel op. Geen probleem.
(De kikker “vreet”alles op)
Assepoester!
(Er klint weer lawaai achter de schermen van Assepoester die iets laat
vallen. Assepoester komt) Je kunt de tafel afruimen.
Zo, en nu wil ik je prinsessenbedje zien.
Je kunt vanavond niet blijven slapen hoor, want ik moet naar een bal.
Wauw, een bal. Dan gaan we gezellig samen.
Nou nee, dat vind ik niet zo’n goed idee.
Hoezo niet. Ah je bent natuurlijk bang dat ik niet kan dansen. Nou dat
kan ik juist heel goed hoor. Kijk maar (danst). Probleem opgelost!
Petronella heeft inderdaad gelijk, je kunt beter een andere keer terug
komen, vanavond komt het niet uit.
(Huilt) En ik heb me er zo op verheugd en ze heeft het me beloofd.
(Is ondertussen weer gaan lezen) Waarom huilt die kikker nu weer?
Hij kan vanavond niet blijven omdat Petronella naar het bal moet.
Wat: naar het bal moet. Er is iedere maand een bal. Dan gaat ze
vanavond maar niet. Beloofd is beloofd.
(blij) Jippie! Kom laat mij je prinsessenbedje maar eens zien!
Omdat de decorwissel een paar minuten duurt komt Roodkapje. Ze
loopt door het bos en zingt het liedje Roodkapje. Ze deelt koekjes uit en
praat met de kinderen over haar grootmoeder die ziek is en dat ze daar
naar toe gaat. Dan komt de wolf
Zeg meisje wat doe jij hier zo alleen in het bos?
Ik ga naar mijn grootmoeder, want ze is ziek en ik heb allemaal lekkere
dingen in mijn mandje die ik naar haar wil brengen.
Heb je geen bloemetjes voor je oma?
Nee!
Je, gaat toch zeker niet naar een zieke zonder bloemen!
Daar heb ik eigenlijk niet aangedacht.
Ik weet een plekje in het bos waar hele mooie bloemen staan. Kom
maar mee, dan zal ik het je laten zien.
Maar, ik mag van mijn moeder niet zo diep het bos in gaan.
Oh , maar het is niet diep. Het is hier vlak bij.
En ik moet van mijn moeder oppassen voor jou.
Oppassen! Voor mij!
Maar ik ben de bovenste beste wolf van de hele wereld.

ROODKAPJE:

Voor mij hoef je toch niet bang te zijn! Ik wil je alleen die mooie
bloemen laten zien.
Oké dan! Ik ga mee.
(Roodkapje en de wolf gaan af)

(Het volgende gedeelte van de zichtzending is samengevat)
Petronella kan er niet meer onderuit en de kikker gaat in haar bed slapen. Maar zo soepel gaat
dat allemaal niet. En Petronella is echt niet van plan om de kikker te kussen. Toch wordt de
betovering verbroken, maar niet door de kus van Petronella. Petronella heeft spijt dat ze de
prins heeft laten schieten en probeert zijn hart te veroveren, maar of dit lukt?......
Einde
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