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BOZE BORIS EN DE DROMENVANGER
door Hermien Bosman
een poppenkastspel voor kinderen vanaf 4 jaar
duur: ongeveer een half uur
2 spelers in de kast, 1 buiten de kast (goede fee)
4 poppen
SAMENVATTING
Katja en haar vriendje Diego zijn verdwaald in een bos. Een gek bos, met heel veel
spinnenwebben en een aap die vreemd praat, want hij heeft de dretteromlaaiziekte.
In het bos is Boze Boris de baas. Die laat iedereen hard werken en doet zelf niks. Ja,
dromen, van heel veel geld. Prachtige dromen, vindt Boris, en dat komt door de
dromenvanger. Die zorgt er voor dat Boris alleen maar mooie dromen heeft.
Voor Katja en Diego zijn die dromen helemaal niet mooi, want hoe meer Boris van
geld droomt, hoe harder zij moeten werken. Ze willen dus die dromenvanger van
Boris afpakken. Maar hij heeft hem verstopt op een geheime plek.
Intussen krijgen Katja en Diego alleen maar beukennootjes te eten en ze komen
zelfs in de gevangenis terecht.
Zou dat nog wel goed komen?

ZICHTVERSIE
BOZE BORIS EN DE DROMENVANGER
door Hermien Bosman
een poppenkastspel voor kinderen vanaf 4 jaar
duur: ongeveer een half uur
2 spelers in de kast, 1 buiten de kast (Mieveleisje, een goede fee)
poppen: Katja, een meisje
Diego, een jongen
Appie, een aap
Boze Boris, een man
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Rekwisieten: een musje, 2 vogelfluitjes (1 voor Mieveleisje en 1 voor degene in de
kast die vogelgeluiden maakt), een dromenvanger, (netje met) geld, boek, witte
draad of veter, zakdoek
Decor: (bos met) spinnenwebben
Gordijnen open, geluid van vogelfluitje
Katja zingt Klein klein musje
Sta nou even stil
Klein klein musje, wacht nou even
Ik wil jou een kusje geven
musje 'vliegt' heen en weer
Katja en Diego op, onder het zingen van
Klein klein musje
Sta nou even stil
Klein klein musje, wacht nou even
Ik wil jou een kusje geven
Musje af
Katja, teleurgesteld
Hè, nou is ie weg…. Hé, dag kinderen, hallo, wat leuk dat jullie er zijn!
Hebben jullie wel eens een musje een kusje gegeven? …… Nee hè,
musjes vliegen altijd weg. Oh, ik ben Katja en dit is Diego, mijn vriendje.
Diego
Hallo! (kijkt rond) Hé, waar zijn we eigenlijk?
Katja kijkt ook rond
Ik ken dit bos helemaal niet. Wat een gek bos, met al die
spinnenwebben. Oooo, we zijn zo lang achter het musje aangelopen,
we hebben helemaal niet op de weg gelet.
Diego
Nee, wat stom. We zijn verdwaald! Hoe komen we nou thuis?
Katja
Weten jullie, waar ons huis is, kinderen?….Nee? Ook niet?
Aap op
Moedegiddag! Moedegiddag!
Katja en Diego kijken elkaar aan
Katja, (zachtjes) Hè? Versta jij dat, Diego?
Diego
Nee, wat praat hij raar! Zou dat apentaal zijn?
Aap
Moedegiddag, moedegiddag, wooi meer hè.
Katja
Eh, eh, ja, nee, dag meneer Aap
Aap
Appie, ik ben Appie
Katja
Appie, mogen wij jou iets vragen?
Aap
Zeker, zeker.
Diego
Hé, dat versta ik wel, Ja zie je, wij zijn verdwaald. Weet jij, waar wij zijn
en hoe we uit dit bos komen?
Aap
O o, dat mordt woeilijk.
Katja
Appie, ik versta je niet!
Aap
Horry soor, ik heb de dretteromlaaiziekte.
Diego
Nou versta ik er helemáál niks meer van. Jullie wel, kinderen?
Katja
Hij zei 'ziekte', hij heeft een ziekte.
Aap
Ja, de dretteromlaaiziekte.
Katja
De dretteromlaaiziekte. O wacht eens, de letteromdraaiziekte! Je
draait steeds de letters om!
Aap
Ja, ja! Inderdaad! De dretteromlaaiziekte! Maar ik heb er leen gast van.
Diego
Hij heeft er leen gast van, o ja, geen last van. Maar nou weten
we nog steeds niet waar we zijn!
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Aap
In het vos ban Boze Boris.
Diego
Vos? O nee, het bos van Boze Boris. Wie is Boze Boris?
Aap
Boze Boris is altijd boos op mij, altijd! Iedereen woet merken, heel hard.
Katja
Iedereen moet werken, zeg je?
Aap
Ja, iedereen, en Boze Boris niet.
……………….
………………..
………………….
Stem van Boze Boris
Waar is die aap nou weer, staat ie zeker weer ergens te kletsen!
Aap
Wegwezen! Kaar domt Boze Boris!
Aap af
Katja en Diego willen ook weglopen, maar Boze Boris op, houdt hen tegen
Boze Boris Ho stop! Wie zijn jullie? Wat doen jullie in mijn bos?
Diego
Ik ben Diego en dit is Katja. Wij zijn verdwaald. Weet u ook hoe
wij uit dit bos komen?
BB
Uit dit bos komen? Willen jullie uit dit bos weg?
Katja
Ja, wij moeten naar huis.
BB
Naar huis? O nee, vergeet dat maar. Jullie blijven hier. Jullie moeten
voor mij werken.
Katja
Wèrken?! Nee hoor, wij gaan naar huis en morgen moeten wij weer
naar school en…
BB
School?? Nou, daar komt niks van in. Nee hoor, school is nergens voor
nodig. Wèrken moeten jullie, wèrken, voor mij!
Diego
Maar wij zijn kinderen!
BB
Nou èn?
Diego
Maar dat màg niet, kinderen moeten…
BB
Kinderen moeten wèrken, ja, voor mij. En denk maar niet, dat je veel
verdient. Nee hoor, beukenootjes kun je krijgen, meer niet. En ga nou
maar spinnenwebben zoeken.
…………………..
…………………..
……………………
Aap

Pom, pom pom pom pom
Ik wil wel een poodje broep, poodje broep poodje broep
Lekker, lekker poodje broep
Met een neukebootje

Ka hinderen, hebben jullie Katja en Diego gezien?
In de gevangenis!
Wàt?! Gevangenis? O wat erg! Katja ook? In gevangenis? Ja? O, ik
hoet muilen! O o o, ik hoet muilen!
Aap begint te huilen
Aap
O, Katja, dat mieve leisje! In de gevangenis! O o o , dat mie-ie-ie-ieve
leisje!
Mieveleisje (ML) op ( speelt buiten de kast)
ML
Hoor ik mijn naam? Wie roept mij?
Aap huilt nog steeds
Aap
O, dat mieve leisje!

Kinderen
Aap
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ML
Aap
ML

Ach aap, jij roept mij!
Ik?
Ja, ik ben Mieveleisje, zo heet ik. Ik hoorde mijn naam, dus ik dacht: ik
ga even kijken. Wat is er aan de hand?
Aap, al huilend
Datja en Kiego wijn zeg! In de gevangenis!
Aap huilt zachtjes verder
ML
O, eh, gevangenis? Kunnen jullie mij helpen, kinderen? Ik versta hem
niet zo goed. Zit er iemand in de gevangenis?
De kinderen vertellen wat er aan de hand is. Als Mieveleisje weet van Boze Boris en
dergelijke roept ze de hulp in van het musje.
ML
Wacht, ik weet wel iemand die ons kan helpen.
ML pakt vogelfluitje, blaast er op en uit de kast komt antwoord: eerst geluid, daarna
komt ook het Musje. De aap huilt intussen niet meer.
ML
Dag lief musje, kun jij ons helpen? Diego en Katja zitten in de
gevangenis van Boze Boris. Wat moeten we doen?
Het musje praat niet, maar maakt vogelgeluiden. ML verstaat die geluiden.
ML
Het musje zegt, ……….
EN ZO VOORT EN ZO VERDER

