TOVERPOEDER Tinky en Bell

(De 2 feetjes Tinky en Bell komen op en maken ruzie. Ze hebben een
toverboek meegenomen)
TINKY:
BELL:
TINKY:
BELL:
MOEDER:
TINKY:
BELL:
MOEDER:
BELL:
MOEDER:
TINKY;
BELL:
MOEDER:
TINKY:
BELL:
TINKY:
MOEDER:
TINKY EN BELL:
MOEDER:
BELL:
TINKY:
MOEDER:
TINKY EN BELL:
MOEDER:
BELL:
TINKY:

Hoe kan het nu dat onze toverpoeder op is? Zoveel hebben we toch niet
getoverd?
Wij (geïrriteerd) correctie jij hebt iedere dag wel iets getoverd. Dan
weer een ketting, dan weer een ring, dan weer schoenen en dan weer
een cd.
(doet Bell na) Wij correctie jij hebt iedere dag wel iets getoverd. Dan
weer een ketting, dan weer een ring, dan weer schoenen en dan weer
een cd.
Je zit me na te praten. Hou op!
(moeder roept. Je ziet haar niet)
Tinky!! Bell!!
Moeder komt eraan.
Ze mag niet weten dat onze toverpoeder op is!
(Tinky en Bell verstoppen het toverboek. moeder komt op)
Zijn jullie nu weer ruzie aan het maken?
Tinky praat mij na.
Ik wilde even weggaan, maar het lijkt erop dat ik jullie weer niet alleen
kan laten.
Oh, maar dat kan best hoor. Wij zijn al groot. Ik beloof dat ik niet meer
na zal praten. Ga maar gauw weg.
Ja, ga maar vlug weg.
Zeg, willen jullie me weg hebben of zo?
Nee mam, hoe kom je daar nu bij?
Als je vlug weg gaat dan…
Ben je ook weer vlug terug.
Dat is waar. Malle meiden. Geef mam een knuffel,dan ga ik
boodschappen doen.
(De feetjes geven moeder een knuffel)
Dag mam.
Dag meiden.
(moeder gaat af)
Hoe komen we nu aan nieuwe toverpoeder? Zou dat in het toverboek
van moeder staan?
Is moeder al weg? Ga eens even kijken!
(Bell kijkt om de hoek of moeder weg is)
(moeder is nog niet weg en laat Bell schrikken)
Nee, ik ben nog niet weg. Jullie gaan toch geen gekke dingen toveren?
Nee mam.
Dan is het goed. Tot straks.
(Bell gaat nog een keer kijken of moeder weg is)
Ja, ze gaat nu weg. Kom pak het boek!
(Tinky pakt het boek en bladert er doorheen)
Hier staan goede toverspreuken in. Kijk. Zo word je onzichtbaar.
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BELL:
TINKY:
BELL:
TINKY:
BELL:
TINKY:
BELL:
TINKY:

BELL:
TINKY:
BELL:
TINKY:
BELL:
TINKY:
BELL:

Tinky! We gaan eerst nieuwe toverpoeder toveren. Heb je dat al
gevonden?
Ja, dat staat hier. Even lezen. Oh jé! Weet je wat we nodig hebben?
…….Een haar van de heks.
(Verschrikt) Een haar van de heks. Ik ga echt niet naar de heks toe hoor.
Dat durf ik niet. Is er geen andere manier?
Even nadenken. (Tinky denkt na) Ik weet het! We kunnen ook proberen
om met wat toverpoeder van moeder meer poeder te toveren.
Ja, dat doen we. Dat merkt ze toch niet. Ik ga even wat halen.
(Bell gaat af en Tinky bladert door het boek)
(op de achtergrond maakt Bell lawaai en laat iets vallen)
(roept) Bell! Wat ben je nou aan het doen?
(Bell komt op met een beetje toverpoeder)
De spiegel van moeder is per ongeluk stuk gevallen.
Oh, dat geeft niet hoor, we hebben straks weer genoeg toverpoeder en
dan toveren we gewoon weer een nieuwe.
Geef die toverpoeder maar hier, dan gaan we beginnen. Nou daar gaat
ie dan. Hocus Pocus Dikke Dokus meer Toverpoeder.
(Tinky en Bell durven niet te kijken en doen de handen voor de ogen)
Ik durf niet te kijken. Is het geluk?
Ik durf ook niet te kijken. We kijken tegelijkertijd. 1, 2 3.
(Tinky en Bell halen hun handen weg en kijken naar de pot met
toverpoeder)
Het is niet gelukt. Oh. Wat erg. We zijn onze toverkracht kwijt.
Er zit niets anders op dan naar de heks toe te gaan en een haar te halen.
Kom dan gaan we maar.
Ik durf het niet zo goed. We kunnen toch niet zo maar naar de heks toe
gaan en een haar vragen.
Nee, we moeten ons goed voorbereiden. Ik heb nog wat slaappoeder in
mijn kamer die van pas kan komen.
En onze toverstafjes.
(Tinky en Bell gaan af)
(Het Decor verandert een beetje 1 boom maakt plaats voor een huis.
Ondertussen lopen Tinky en Bell door de zaal op zoek naar het huisje
van de heks. Tinky en Bell komen weer op)

TINKY:
BELL:
TINKY:
BELL:
TINKY:

BELL:
TINKY:

Zo we zijn er. En nu? Hoe komen we hier binnen?
Ik durf niet meer.
We hebben geen keuze.
We moeten proberen om binnen te komen. Pak je toverstaf en tover de
deur open.
(Tinky pakt haar toverstaf en wijst naar de deur)
Hocus Pocus Dikke Dokus. Deur open.
(Ze voelt aan de deur maar die is dicht gebleven)
De deur is dicht. We kunnen echt niet meer toveren. Zelfs onze
toverstaf werkt niet meer. Ik kijk even door het raam.
Zie je iets? (Bell komt erbij staan)
Ze is iets te drinken aan het maken. Dat komt goed uit.
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BELL:

Kijk, we kunnen ons onder die tafel verstoppen. Kom dan lopen we om
het huis heen. Misschien staat er een raam open.
(Tinky en Bell gaan af)
LIED: HOCUS POCUS DIKKE DOKUS Waar is onze toverkracht.
(k3)
(Het decor verandert in het kamertje van de heks)
(Tinky en Bell komen op. Ze strooien wat slaappoeder in het drinken
van de heks en verstoppen zich onder de tafel. De heks komt binnen en
gaat wat toveren met gekleurd water. Dan gaat ze zitten en neemt een
slok van haar drinken. Het lijkt te lukken want de heks valt in slaap.
Tinky en Bell lopen voorzichtig naar de heks om een haar te pakken,
maar ze wordt al wakker. Tinky kan nog net op tijd onder de tafel
duiken, maar Bell niet. De heks ziet haar)

HEKS:
BELL:
HEKS:
BELL:
HEKS:
BELL:
HEKS:

Haa. Ik heb bezoek. Een feetje. (Boos) Hoe durf jij hier binnen te
komen?
Sorry heks.
Nou vertel op. Wat kom jij hier doen?
(stottert) Onze toverpoeder is op en nou hebben wij een haar van U
nodig om nieuwe toverpoeder te maken.
Wat hebben jullie nodig? Een haar van mij?
(stottert) Ja, 1 haar maar.
En je denkt toch zeker niet dat je die zomaar krijgt.
(Ondertussen begint Tinky een beetje te bewegen onder de tafel en
Tinky moet hoesten)

HEKS:
TINKY:
HEKS:
TINKY:
HEKS:

Wat is dat? Wie zit daar onder de tafel? Kom maar tevoorschijn?
(Tinky komt onder de tafel vandaan)
Zo, wie hebben daar?
Ik ben de zus van Bell.
Zo. Zo. De zus. En? Zijn er nog meer zusjes verstopt in mijn huis?
Nee, heks. We zijn met z’n tweetjes.
Twee zusjes is al veel te veel. Wat zal ik met jullie dien?
(De heks loopt op en neer en denkt na)
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Dit gedeelte van deze zichtzending is samengevat.
Het plannetje van Tinky en Bell is dus mislukt. De heks geeft ze een opdracht.
Lukt het Tinky en Bell om de opdracht te vervullen dan krijgen ze een haar van de heks,
maar als het niet lukt, dan blijven ze voor altijd in de macht van de heks.
Vol goede moed beginnen Tinky en Bell aan de opdracht, maar de opdracht blijkt onmogelijk.
Gelukkig hebben ze een geweldig idee om toch nog op tijd aan een haar te komen en loopt
alles goed af.

mei ’04  Sheila de Pauw
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