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Turandot
De Keizer van Peking
Ping en Pong en Pang
Calaf
De ouders van Calaf
Chinese hofhouding.
Mandarijn

:

de Chinese Prinses
de oude wijze keizer en de vader van Turandot
de Ministers en bewaarders van de opgesloten mannen
die de 3 raadsels niet kunnen oplossen

raadsels niet konden oplossen.
de Prins van het veroverde land
Nu eenvoudige mensen, maar eens de vorst en vorstin
Van de Tataren, het land dat veroverd is door
bandieten.
Chinese meisjes de hofdames van Turandot.
Bewoners van Peking.
stads omroeper

Prins van Perzië
( Het podium is donker, muziek start en eindigt met 3 gong slagen, op de derde gong slag
spot op middenachter. Er staat een Chinese omroeper. Alles blijft donker alleen een spot op
hem).
Omroeper:

Hierbij een keizerlijke boodschap: het is de Prins van Perzië niet gelukt
de drie raadsels op te lossen die Prinses Turandot hem heeft geven, om met
haar te kunnen trouwen. Helaas voor de arme man word hij nu levenslang
opgesloten in de kerker, samen met de 25 andere prinsen die de raadsels
ook fout hadden.
Vanavond na zonsondergang zullen wij hem opsluiten en zal hij het dag
licht nooit meer zien.
Op bevel van de dochter van de keizer, Turandot.
Eren aan de Keizer, wij hopen dat hij die al tienduizend jaar zal regeren.

( Spot gaat uit, en gaat links voor een straatje aan.)
(De ouders van Calaf komen op, beide hebben een Chinese lantaren , zijn lopen van rechts
naar links.)
De vader:

We moeten ons haasten, waarschijnlijk is Calaf al vlak bij Peking.

De moeder:

Na het lezen van de Chinese staatskrant , waarin de afbeelding stond
van Prinses Turandot, is hij ter plekke verliefd op haar geworden.

De vader:

Ja en toen wij vanmorgen wakker werden was hij verdwenen, wij
vonden een briefje waar hij aan ons geschreven had dat hij alleen
met Turandot kon trouwen en daarom in alle vroegte vertrokken
is naar Peking.

De moeder:

Wat vreselijk hij weet toch dat als je haar drie raadsel niet oplost je
de rest van je leven op gesloten wordt.
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De vaders

Ik moet er niet aan denken, twintig jaar geleden zijn wij al door
bandieten ons land uitgejaagd, waar wij al honderden jaren regeerde
over ons volk de Tataren. En straks verliezen wij ook nog ons kind.

De moeder

Laten we opschieten ik wil voor het donker in Peking zijn, het
is hier op het platteland s’avonds niet veilig met die loslopende
bandieten.

( De Vader en moeder gaan links af, het straatje gaat uit. En het hele podium word verlicht.)
(Midden achter is de ingang van het Paleis, er staan twee zuilen en twee gouden leeuwen).
( de dorpsbewoners komen op, en zingen )
Lied van de bewoners : Als de nacht valt over peking.
En de maan haar glimlacht schijnt.
Komen wij tot rust en stilte op het plein van het paleis.
De prinses zal straks verschijnen
Prachtig in haar mooist gewaad.
Straalt zij kou en ijs uit
In het land van Turandot
Turandot, Turandot Turandot.
( de Ouders van Calaf komen op).
De vader : Wat is het Plein van Peking groot.
De moeder : Ja en wat is het druk, hoe vinden we Cadalf voor dat hij de drie raadsels
Aan Prinses Turandot vraagt?
De vader:

Als hij op de gong heeft geslagen, het teken aan Prinses Turandot dat een
Nieuwe huwelijkskandidaat zich heeft aan gemeld, dan is het te laat.
Er is dan geen weg terug.

( Pong, Ping en pang komen op) :
Wij zijn Ping Pang en Pong.
En wij zingen onze zong.
Wij zijn Pong Pang en Ping, vind U ons geen lekker ding.
Wij zijn Ping, Pang en Pong. Bewaarders van de Gong.
Pong :
Nou nog twee uurtjes voor de zon onder gaat, dan sluiten wij de …………
……Prins van de Perzen op voor de rest van zijn leven.
Ping :

Nou tussen die andere 25 prinsen zal hij zich wel thuis voelen.

Pong, Ping en Pang : hihihihihihihihihi.
Pang :
voor

Maar toch, weet je ik vind het wel zielig voor die prinsen, wie wil nou
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………………… de rest van zijn leven opgesloten worden?
Ping :

Ja ik begrijp ook niet waarom Prinses Turandot zo moeilijk doet, het lijkt
wel of zij helemaal NIET wil trouwen, en daarom moeilijk raadsel verzint.

Pong :

Ja om nou te zeggen dat wij het echt leuk vinden om al de armen mannen
gevangen te houden?

Pang :

Nee niet echt, het levens als ministers heeft veel voordelen, maar op al die
gevangen genomen prinsen passen, dat vind ik niet leuk.

Liedje van Pong, Ping en Pang :
Intro:
Wij zijn ping, Pang en Pong, bewaarders van de gong.
Turandot de prinses stuur steeds die prinsen weg
Naar het schavot met die man. Of ik daar nog tegen kan.
Elke dag lijkt een feest, maar wat ik nu toch vrees.
Zal het nooit meer zijn als toen?
Ik droom steeds van vervlogen tijden.
toen wij levenden in het dorp
waar de dauw de parels spreiden op het gras blinkend in de zon
Ach oude tijd zal het ooit nog zo zijn?
Leven in rust en vrede. Samen genietend van de zon. Tot het
Eind der tijden.
Hahahahahahahahaha
( Calaf komt op).
Kadalf (tegen ping, pong en pang ): Hallo kunt u mij misschien vertellen waar de gong
Hangt, zodat ik die luiden. Prinses Turandot weet
dan dat ik met haar wil trouwen.
Ping :

O nee doe dat niet, arme man ben je op je hoofd geslagen door een Chinese
Draak? Zijn je hersens een beetje de weg kwijt.

Pong:

weer zo’n man die betoverd is door de schoonheid van Turandot, weet je
wel dat je voor de rest van je leven opgesloten worden, als je faalt met het
oplossen van de drie raadsels?

Pang :

Ja en wij hebben het al zo druk, het gevangen houden van al die prinsen
kost ons veel tijd, altijd maar weer water en broodkorstje brengen.
We hebben haast geen tijd voor de leuke dingen van het leven.

Pong :

nou inderdaad. Soms zijn wij wel 10 minuten te laat voor onze bami met
Foe Yong haai. Eten we weer koud eten.

Calaf :

ja maar ik……………
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Ping:

Nee, houd je mond even dicht, straks moeten we de Prins van Perzie al
opsluiten
weer een mond meer om te vullen.

Calaf :

Maar ik wil echt met Turandot trouwen, na het zien van haar foto is mijn
hart zo warm als de adem van de vuurdraak.

Pang:

Nou ik zie het al, deze man is niet meer te redden, zijn hoofd is vol met
liefde en zijn hart brand als vuur.

Pong :

Nou dan moet je het zelf maar weten. De gong hangt op het plein. Kijk
deze is het.
Als je wacht tot de Prins van Perzie is afgevoerd dan kun je er op slaan.

Ping : ja het is trouwens tijd om hem op te halen en in de kerker te gooien.
(ping, pong en pang gaan even weg om de prins op te halen).
De Vader :

Calaf mijn zoon. Ben zo blij dat we je gevonden hebben, kom hier en laat
mij je omhelzen.

Calaf:

Dag vader en moeder, ik hoop niet dat U boos op mijn bent dat is zomaar
vertrokken ben, maar mijn besluit staat vast. Ik wil met Turandot
trouwen.

De Moeder : Ach mijn lieve kind, denk aan je oude ouders. Wat moeten wij als je
Opgesloten word? Mijn haar zal grijs worden en ik zal sterven van
verdriet.
Calaf

: Lieve ouders , ik moet mijn hart volgen, anders word ik nooit gelukkig.
Het spijt mij erg als ik U verdriet doe. Maar mijn hart brand van vreugde
Als ik denk aan Turandot.

( ping, pang en pong komen op met de Prins van perzie).
Ping:

Ja geniet nog maar even van je vrijheid. Over 5 minuten is die voor eeuwig
voorbij.

Prins :

Ik weet het maar de kans om te kunnen trouwen met Turandot was het
waard om het te proberen. Ik schik mij in het lot.
Ik wist waar ik aan begon.
Turandot Turandot Turandot.

Ping

Wat een zot!

Pong:

Ja ik heb wel medelijden met je. Maar het is je eigen schuld.
En trouwens er heeft zich al weer een nieuwe kandidaat aangemeld.
Kijk daar staat hij, waarschijnlijk leer je hem over 2 dagen beter kennen.

Pang:

Ja want dan word hij ook in de kerkers gegooid.
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Ping, pang en Pong:
Calaf:

hihihihihiiiii

We zullen zien.

( Calaf loopt naar de gong en slaat er 3 maal op).
Ping:

Sukkel wat heb je gedaan?

Pong :

Hij is Gek!

De Moeder (tegen de vader):
Pong :

Neeeeeeeeeeeee

Verdorie alle Chinese muren nog aan toe!! Weer een mond te voeden!

De vader (tegen de moeder) :

Te laat, hij heeft al geslagen.

Pang :

Rare man, vlucht nu het nog kan.
Ga het land uit en kom nooit meer terug.

Calaf:

Nee ik blijf! Ik ga de strijd met Turandot aan, en zal zeker winnen!!

Pang:

Ik geef het echt op nu.
Kom pingpong, deze man is veloren en niet meer te reden.

(Iedereen gaat in een halve cirkel zitten met de rug naar het publieke, middag achter gaat
tussen de pilaren een Chinese lantaren branden. Muziek wordt gestart, de hofdames van
Turandot maken een chinese welkoms dans, aan het einde knielen zij neer, het lied eindigt met
drie gong slagen.
(Turandot maakt haar aantree, zij komt schreiden op blijf hoog hartig staat kijken tussen de
pilaren knikt met haar hoofd naar Calaf draait zich om en gaan weer af. Gevolgd door de
hofdames)
( Het licht gaat langzaam uit. Een spot midden voor op de Moeder van Calaf. Als het donker
is gaan alle andere spellers af, zodat de moeder alleen achterblijft.).
Lied van de Moeder van Calaf;
Heel lang geleden waar wij vrij en onbevreesd.
Het leven bracht liefde en geluk.
De rivier van vreugde stroomde over, er heester vrede in ons hart,
De vissers en de boeren levende samen heel tevreden.
Tot een boze dag, net als een droom.
Wij veroverd werden door bandieten, zij namen alles zonder schroom. Ons verdreven
en verjoegen, er van door gingen met onze troon.
Vluchtend en alles achterlaten zijn wij naar China gekomen.
Leven somber met een hart vol smacht.
Toch ons kind gaf licht en warmte en voeden ons lege hart.

Einde zichtversie
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