DROOMKERST

Deze onvolledige versie van de kerstmusical
Droomkerst is bedoeld ter informatie.
Het boekje begint met een uitgebreide handleiding,
daarna volgt het script voor de musical.
Van de handleiding geven wij hier alleen de korte
inhoud. Van het script kunt u al een groot deel lezen.
Een musicalpakket van Droomkerst bestaat uit drie
tekstboekjes (inclusief handleiding), een cd met
ingezongen en instrumentale versies van de vijf liedjes
en de opvoeringsrechten.

1 . Droomkerst in het kort
(Scène 1) De Kerstman en Kerstvrouw rinkelen met hun bellen totdat
iedereen op z’n plaats staat om mee te zingen met het eerste lied.
(2) Lilly gaat met haar ouders, opa en oma en tante Hetty naar het vliegveld
om oom Hugo af te halen. (In een tussenscène verlaten enkele kerstkippen
het land vanwege Kerstmis.) Oom Hugo heeft twee grote koffers bij zich,
met veel cadeautjes. Hij gooit er soms wat Engelse woorden doorheen.
(3) Mevrouw Hamstra heeft grote haast. Iedereen kan gelukkig op tijd opzij
springen, behalve oma. Zij valt hard op de grond en blijft liggen.
(4) Oom Hugo en Lilly gaan achter mevrouw Hamstra aan. Oma wordt
afgevoerd naar het ziekenhuis.
(5) Lilly is teleurgesteld: van haar Kerstdroom (kerstmis vieren met de
complete familie) lijkt door de val van oma niets terecht te komen. En het
‘Omamentje’ kunnen ze nu ook wel vergeten.
(6) Oma ligt in het ziekenhuis op dezelfde kamer als de zeer chagrijnige
meneer Van Brummelen. Oma wil heel graag naar huis.
(7) Papa vindt sjoelen het allerleukste om te doen met Kerstmis. Maar
niemand wil met hem meedoen. (In een tussenscène presenteren de
Kerstman en Kerstvrouw Sjoelen met de Stars. Het bekende duo Goor en
Geer doet er aan mee.) Aan het eind van de scène besluiten oom Hugo en
Lilly dat ze oma gaan bezoeken in het ziekenhuis.
(8) Verpleegster Henriëtte houdt iedereen tegen (‘Géén bezoekuur is géén
bezoekuur!’). Oma vindt dat belachelijk: vanwege Kerstmis is het
hartstikke rustig in het ziekenhuis. Ze zegt dat haar familieleden gewoon
door moeten lopen.
(9) Van Brummelen vindt het uiteindelijk ook goed dat ze in oma’s kamer
Kerstmis vieren. Hij is ook heel gelukkig met het cadeautje dat hij van oom
Hugo krijgt. En iedereen – zelfs Henriëtte – geniet als oom Hugo een
Kerstliedje op zijn gitaar speelt.
(10) Mevrouw Hamstra komt oma ook opzoeken. Ze heeft wat cadeautjes
bij zich. Onder andere een tulband. Nu kan het ‘Omamentje’ dan toch nog
plaatsvinden. Oma steekt een kaars aan op de tulband en iedereen mag een
wens doen. Van Brummelen wenst dat Kerstmis volgend jaar net zo leuk
wordt. Oma nodigt hem alvast uit dan bij hun Kerstmis te komen vieren.
(11) Tijdens de slotscène komen alle personages nog even voorbij.
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In de handleiding komen hierna nog de volgende
zaken aan bod:
- alle rollen
- de mogelijkheden om het aantal rollen uit te
breiden of te verminderen
- het decor (tips om het eenvoudig te houden!)
- rekwisieten
- kledingadviezen
- adviezen voor zang, dans en muziek
- de liedjes
- speladviezen
In deze website- versie gaan we nu door naar
het script.
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SCENE 1 . OP HET PODIUM
De eerste scène begint met een lied dat door iedereen kan
worden meegezongen. Alle spelers die in de musical voorkomen,
komen op het podium: LILLY, OOM HUGO, OMA, OPA, PAPA, MAMA,
TANTE HETTY, DE KERSTMAN, DE KERSTVROUW, MEVROUW
HAMSTRA, MENEER VAN BRUMMELEN, ZUSTER HENRIËTTE,
DOKTER WOLVENBERG. Ook de personages uit de tussenscènes kunnen
er bij zijn. Verder kunnen ook andere figuren die niet in de musical
voorkomen (bijvoorbeeld een politieagente, een brandweerman, een
professor, enzovoort) meedoen met het eerste lied. Het mag gelijk een bont
en vrolijk geheel zijn!
Iedereen komt op. DE KERSTMAN en KERSTVROUW rinkelen vrolijk met
hun bellen totdat iedereen op zijn plek staat.
KERSTMAN

Ho, ho, ho! (als iedereen klaar staat)

KERSTVROUW

We kunnen beginnen!

Het eerste lied begint. IEDEREEN zingt mee!

Lied 1 : Haal de ballen maar tevoorschijn
Haal de ballen maar tevoorschijn, het is Kerstmis
Ja, laat het huis een feestzaal zijn, want het is Kerstmis
we gaan de boom tiptop versieren
en een prachtig kerstfeest vieren, het is Kerstmis!
we zijn er lang mee druk geweest
met dit aller, allerleukste feest:
ja, dat is kerstmis, dat is Kerstmis!
Probeer eens vriendelijk te doen, want het is Kerstmis
dus geef je buurvrouw maar een zoen, want het is Kerstmis
en hou twee dagen op met klieren
ga de tafel mooi versieren, het is Kerstmis!
het feestmaal moet op tafel staan
dan kunnen wij zo aan ’t eten gaan
ja, dat is Kerstmis, dat is Kerstmis!
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En los je ruzies vlak voor Kerst nog even op
en zeg ‘Het spijt me’, en berg dan de strijdbijl op
alles ruzies zijn vergeten, we gaan met z’n allen eten
trek je mooiste kleren aan, en laat de afwas lekker staan!
Want het is Kerstmis!
De hele wereld viert weer feest, want het is Kerstmis
en wij genieten echt ’t meest! Want het is Kerstmis!
Ja, Kerstmis vier je met z’n allen
én met een kerstboom vol met ballen, ja ’t is Kerstmis…
feesten we tot diep in de nacht
en we roepen uit, uit alle macht:
Ik hou van Kerstmis, ja van Kerstmis,
Ik hou van Kerstmis, ja van Kerstmis,
Ik hou van Kerstmis, ja van Kerstmis
Zalig Kerstmis!!!


Na het lied gaan de meeste personen af. Op het podium blijven: LILLY,
OMA, OPA, PAPA, MAN, TANTE HETTY, DE KERSTMAN en de
KERSTVROUW. LILLYbegint te spreken als alle anderen af zijn gegaan.
LILLY

Kom op! We gaan naar Schiphol. (of ander
vliegveld bij jullie in de buurt)

PAPA

(verbaasd) Is het alweer zo laat?

MAMA

(kijkt op horloge) Ja! We moeten opschieten!

LILLY, PAPA, MAMA en TANTE HETTY gaan snel af. OPA en OMA
hebben wat meer tijd nodig. OPA is vaak een beetje verstrooid.
OMA

Toe nou, Henk… loop ’s door!

OPA

(sjokt langzaam) Ho, ho, ho!

OMA

Ho, ho, ho?

OPA

Ja! Ho, ho, ho! Jullie gaan veel te snel!

OMA

Ho, ho, ho? Je bent de Kerstman niet!

OPA en OMA gaan nu ook af. DE KERSTMAN kijkt ze glimlachend na. Hij
richt zich tot het publiek.
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KERSTMAN

Hij is inderdaad de Kerstman niet! Want daar is er
maar eentje van! (roept luidkeels) Ho, ho, ho!

KERSTVROUW

En er is maar één Kerstvrouw! Ha, ha, ha! Opa de

Kerstman! Pfff! In zijn dromen… Ho, ho, ho!
KERSTMAN

Hé, over dromen gesproken… zag je net dat kleine
meisje?

KERSTVROUW

Je bedoelt Lilly?

KERSTMAN

Ja! Weet je waar haar droom is?

KERSTVROUW

(haalt schouders op) No, no, no!

KERSTMAN

Zij wil het liefst Kerstmis met de hele familie gezellig
thuis vieren.

KERSTVROUW

Thuis vieren? Waarom gaan ze dan naar Schiphol?

KERSTMAN

Haar oom Hugo komt daar zo aan. Hij komt uit
Amerika.

KERSTVROUW

Ho, ho, ho!

KERSTMAN

Kom je mee. Dan gaan wij ook een kijkje nemen!

DE KERSTMAN en KERSTVROUW verlaten het podium.

SCENE 2. VLIEGVELD
Deze scène speelt zich af in de aankomsthal op het vliegveld. Op
het podium zien we koffers en bagagekarren. En misschien ook
wel een bord met daarop aankomst en vertrektijden van vliegtuigen.
Achter op het podium: lopen heel veel verschillende mensen rond. Deze
REIZIGERS hebben bagage bij zich en lopen gehaast.
Voor op het podium: LILLY komt als eerste aan. Ze is vrolijk en enthousiast.
Achter haar aan komen haar PAPA en MAMA en TANTE HETTY.
Vóór het podium: staat een tafeltje met een gong of bel erop. Tijdens deze
scène gaat daar een OMROEPER zitten. Deze roept berichten om.
LILLY

Wat een drukte!

Nu komt ook OMA het podium op. Ze kijkt achterom en gebaart naar OPA
dat hij op moet schieten.
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OMA

Kom op, Henk!

OPA sjokt nu ook het podium op.
OPA

Ho, ho, ho!

HETTY

Ik word er helemaal zenuwachtig van.

LILLY

Eindelijk! Eindelijk gaan we weer eens Kerstmis
vieren met de hele familie!

MAMA

Dat is een tijd geleden!

LILLY

Ik kan het me niet eens meer herinneren.

OPA

Ik ook niet… maar ik vergeet wel meer de laatste
tijd…

HETTY

Oh ja? Wat vergeet je dan allemaal?

OPA

Ik eh… (denkt na ) dat weet ik eigenlijk niet meer…

OMROEPBERICHT 1 (de omroeper slaat op zijn gong en leest het

bericht voor. Ondertussen kijkt hij steeds op z’n horloge.)
Passagiers voor het vliegtuig naar Lutjebroek worden
binnen 30 seconden verwacht op Gate 13… Passagiers
voor het vliegtuig naar Lutjebroek worden binnen 23
seconden verwacht op Gate 13… Passagiers voor het…

DE REIZIGERS bewegen nu nog sneller.
PAPA

Wow, wat een drukte… volgens mij wil iedereen
naar Lutjebroek!

(Let op: Als de musical maar door een kleine groep wordt opgevoerd, doen
de spelers net alsof ze zich door een mensenmassa heen bewegen. Dit kan
door een soort van zwembewegingen te maken.)
===================================================

Hier komt een tussenscène. Deze scène kan door kleine groepen worden
weggelaten, en door grote groepen wel worden opgevoerd. De scène loopt
gewoon door vanaf de vorige.
OPA

Er lopen hier de vreemdste wezens los rond!
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Er lopen een paar raar uitgedoste mensen voorbij. Daarna komt er een
groepje KERSTKIPPEN (of KALKOENEN) het podium op: KOOTJE,
KAATJE en KEETJE. Ze lopen heel gehaast en hebben allemaal een
knapzak bij zich. Er loopt ook een haan (KAREL) met ze mee.
KAREL

Doorhupsen! Hup, hup! Niet staan blijven!

KOOTJE

Ik kan niet zo snel, hoor!

KAATJE

We zijn toch ruim op tijd?

KEETJE

Wat een stress! Straks raken we nog van de leg!

KAREL

Hup, hup! Beter te vroeg dan te laat.

DE KERSTMAN en KERSTVROUW komen naar de kippen toe.
KERSTMAN

(vrolijk) Ho, ho, ho!

KAREL

Zie je, daar heb je het al!

KOOTJE

Wat zijn dat voor vreemde vogels?

KAATJE

Ze hebben witte en rode veren.

KEETJE

Ik heb nog nooit zo’n kip gezien.

KAREL

Gewoon doorhupsen, dames! Net doen alsof we ze
niet zien… Hup, hup, hup!

KERSTVROUW

Waar gaan jullie naartoe?

KOOTJE

Naar de Noordpool.

KERSTMAN

Naar de Noordpool?

KAATJE

Of de Zuidpool.

KERSTVROUW

Dat is nogal een verschil.

KEETJE

Als het maar ver van hier is!

KERSTMAN

Maar het is Kerstmis!

KAREL

Daarom juist!

KERSTVROUW

Op de Noordpool vieren ze geen Kerst, hoor!

KOOTJE

Nee, gelukkig niet!
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KERSTMAN

(verbaasd) Houden jullie dan niet van Kerstmis?

KAATJE

We vinden het vreselijk!

KEETJE

Heeft u wel eens een dier ontmoet dat het wél een
leuk feest vindt?

KERSTMAN

Eh ja… Rudolph… ons rendier… is gek op
Kerstmis.

KERSTVROUW

Hij vindt het heerlijk om rondjes te draven. Lekker,
met zijn pootjes door de sneeuw!

KOOTJE

Logisch. Dat klinkt ook heerlijk!

KAATJE

Heel wat beter dan een rondje draven op een bord
vol stoofpeertjes…

KEETJE

Met je pootjes door de warme cranberrysaus!

KAREL

Kom op nou, dames. Hup, hup, hup! Doorhupsen!

KOOTJE

Hé, daar komen onze vriendjes ook!

Er komt een groepje KONIJNEN het podium op. Het voorste konijn (WITJE)
spoort de anderen aan om voort te maken.
WITJE

Kom op, jongens! Doorhipsen. Hip, hip, hip!

DE KIPPEN en DE HAAN verlaten het podium: ‘Hup, hup, hup!’
De KONIJNEN komen achter hen aan: ‘Hip, hip, hip!’
===================================================

Vanaf hier loopt de scène weer gewoon door.
LILLY

Kijk! Daar komtie!

OPA

(verstrooid) Wie?

OOM HUGO komt het podium op. Hij heeft twee koffers bij zich en loopt
(tussen de mensen door) naar LILLY en de anderen. Hij zet zijn koffers op
de grond en begint de familie te begroeten. Eerst omhelst hij OMA.
OMA

Wat heerlijk dat je er bent!

OMA pakt een zakdoek tevoorschijn en snift en snuift daar in.
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OOM HUGO gaat ondertussen door met handen geven en omhelzen. Hij
geeft opa en papa een hand. En omhelst daarna tante HETTY.
LILLY

(verbaasd) U huilt!

OMA

Ssssttt!

HUGO

Vind joe het zó erg dat ik er weer ben, Monkey?

OMA

Dit zijn geen tranen van verdriet…

Ze stoppen even omdat er weer een mededeling door de intercom klinkt.
OMROEPBERICHT 2 (de omroeper slaat op gong en leest bericht voor)
Ladies and gentleman… beware of pickpockets!
Attention… Messiers et dames… il y a des pickpockets…
attentie... dames en heren... er zijn... hé! Hé...! Waar zijn
m’n papieren nou gebleven?

OOM HUGO heeft nu aandacht voor LILLY. Hij gaat op zijn hurken voor
haar zitten en bekijkt haar eens.
HUGO

En wie hebben we hier…?

OPA

(in zichzelf) Dat vroeg ik me nou net ook af.

HETTY

Wat is ze groot geworden, hé?

HUGO

Groot? Yes! She’s is very great! Little Princess!

LILLY

(verlegen) Ik ben toch geen prinses…

HUGO

Zo zie je er wel uit! Minstens zo beautiful. Little
Princess. Princess Lilly!

HETTY

Wat word je rood, Lilly!

LILLY

Hou nou maar weer op!

PAPA

(wijst naar koffers) Wat heb je trouwens veel mee.

MAMA

Blijf je tot Kerstmis volgend jaar?

LILLY

(nieuwsgierig) Wat zit er allemaal in die koffers?

HUGO

Ohoh… wat een Aagjes zijn jullie…

MAMA

Ja, Lilly! Doe ’s niet zo nieuwsgierig!
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OMA

Nou, ik wil het ook graag weten, hoor! Ze zitten
vast vol cadeautjes!

LILLY

(enthousiast) Dat denk ik ook!

OOM HUGO kijkt zelf ook weer eens naar zijn koffers. Hij lijkt wel
verbaasd over wat hij allemaal bij zich heeft. Hij tilt een van de koffers op.
HUGO

This one… zit inderdaad vol presenten!

LILLY

Wauw! Vast allemaal voor mij!

LILLY loopt al op de koffer af. Ze wil er zelfs al aanzitten.
MAMA

Lilly! Dat doen we pas thuis!

PAPA

Als het Kerstmis is.

OPA

Kerstmis? Wanneer is dat ook alweer?

LILLY kijkt teleurgesteld. OOM HUGO tilt nu de andere koffer op. Die is
veel zwaarder. Hij krijgt hem nauwelijks omhoog.
HUGO

En this one… zit vol saaie dingen van mezelf…

LILLY

Oh, jammer.

MAMA

Lilly!

HUGO

(wendt zich tot oma ) Maar eh, Monkey… zijn we al
helemaal klaar voor Kerstmis?

OMA

Ik wel, hoor.

HUGO

Dus eh… Je hebt al gebakken?

OMA

Gebakken? Wat zou ik moeten bakken?

HUGO

Een tulband natuurlijk!

OPA

(als enige verbaasd) Een tulband?

LILLY

(enthousiast) Ja, dat weet je toch wel, opa! Voor
het Omamentje!

Daar moet OPA eens diep over nadenken. Hij neemt een ‘denkhouding’
aan. Aan het eind van deze scène begint het hem opeens te dagen.
OMA

(schudt haar hoofd) Nee, nog niet.
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LILLY

Maar dat hoort toch bij de Kersttraditie! Dat moet u
wel gaan doen, hoor!

PAPA

Lilly, doe ’s niet zo brutaal!

LILLY

Sorry, hoor… maar zonder Omamentje, vind ik het
geen Kerstmis!

OMA

Rustig maar, Lilly. Ik heb alle spulletjes al in huis.
En vanmiddag ga ik er al mee aan de slag!

HUGO

Fantastisch! Het is great om weer thuis te zijn!

OPA steekt op eens zijn vinger op naar OMA.
OPA

Hé! Een tulband! (hij zwaait met z’n vinger naar
oma ) Die moeten we niet vergeten!

LILLY

(steekt duim op naar opa ) Als we u toch niet
hadden!
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SCENE 3. OP VLIEGVELD
OMROEPBERICHT 3 (de omroeper slaat op gong en leest bericht voor)
Dames en heren. Wegens natte sneeuw, is het treinverkeer in het
gehele land ontregeld. De NS zet bussen in. Houd rekening met een
vertraging van minimaal twee en een half uur.
PAPA

Kom op, we gaan naar de auto.

MAMA

Alsie nog langer geparkeerd staat, zijn we failliet!

Ze maken zich klaar om weg te gaan. OOM HUGO pakt de lichte koffer en
loopt ermee weg. PAPA probeert de zware koffer van de grond te tillen.
Dat lukt hem maar met moeite. Ze lopen naar de zijkant van het podium.
Vanaf diezelfde kant komt een zeer gehaaste vrouw (MEVROUW
HAMSTRA) aangelopen. Ze is heel erg lang (misschien loopt ze op
klossen?) en loopt achter een zeer vol geladen bagagekar. Er staan zoveel
dozen, tassen en koffers op, dat ze er nauwelijks overheen kan kijken.
HAMSTRA

(roept) Aan de kant! Aan de kant!

IEDEREEN springt snel aan de kant. Alleen OMA is niet snel genoeg.
LILLY

(tegen oma ) Pas op!

HUGO

Wat is dat voor een monster?

De kar van mevrouw HAMSTRA ramt tegen OMA aan, en oma valt op de
grond. Dat mag lekker theatraal gebeuren. Bijvoorbeeld in slow motion,
met haar armen zwaaiend in de lucht, zodat het er extra ‘dramatisch’
uitziet. OPA ziet het heel verbaasd gebeuren.
Mevrouw HAMSTRA loopt gewoon verder. En ze blijft ook roepen.
HAMSTRA

(roept) Aan de kant! Aan de kant!

OMA

(ligt op de grond en heeft pijn) Auw! Volgens mij
heb ik wat gebroken!

OPA

(verbaasd tegen oma ) Waarom ga je dan ook
zomaar op de grond liggen?
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MEVROUW HAMSTRA blijft aan de zijkant van het podium staan. Haar
benen blijven bewegen (net alsof ze verder loopt) en af en toe schreeuwt ze
nog eens: ‘Aan de kant! Aan de kant!’
PAPA buigt zich over OMA heen. En ook de anderen staan om haar heen.
PAPA

Gaat het een beetje?

OMA

Nee! (schudt haar hoofd) Ik heb wat gebroken…

PAPA

(komt overeind) Is er hier een dokter? Dokter!

OMA

Ik ga flauwvallen. Denk ik…

HETTY

Ik bel gelijk een ambulance.

TANTE HETTY pakt een mobieltje en begint druk te bellen met 112.
OMA draait heel raar met haar ogen. (lekker overdreven!)
LILLY

Oma… wat heeft u rare ogen…

OOM HUGO legt een hand op Lilly’s schouder.
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Come on! Kom op, wij gaan achter die rare giraffe

HUGO

aan!

OOM HUGO en LILLY lopen bij oma vandaan, en gaan achter mevrouw
HAMSTRA aan. Terwijl zij weglopen, verstijven de anderen en komen twee
verplegers met een brancard het podium op. (zie handleiding voorin)

SCENE 4. OP VLIEGVELD
OOM HUGO pakt mevrouw HAMSTRA beet. Zij draait zich om
en voelt zich meteen bedreigd.
HAMSTRA

Laat me los! Engerd!

HUGO

Unbelievabol!

HAMSTRA

Inderdaad: ongelooflijk! Laat me direct los. Anders
roep ik er bewakingspersoneel bij!

HUGO

Unbelievabol! Hoe heeft u dat nou kunnen doen?

HAMSTRA

(kijkt verbaasd) Ik heb iets gedaan?

LILLY

Ja! U heeft mijn oma op de grond gegooid!

HAMSTRA

Ik? Jouw oma? Op de grond? (dan ziet ze in de

verte oma die op een brancard wordt gelegd – ze
wijst ernaar ) Oooh… Ooooohhhh! Wat vreselijk!
HUGO

Dat krijg je nou van al dat hurrieën!

LILLY

Nou kunnen we ons Omamentje ook wel vergeten!

HAMSTRA

Omamentje? Waar hebben jullie het over?

HUGO

Over tulbanden natuurlijk! Wat dacht jij dan?

HAMSTRA

(tegen publiek) Ik ben echt gestresst volgens mij…
Omamentje? Tulbanden? Ik heb echt geen idee
waar ze het over hebben…

Ondertussen wordt OMA op een brancard (een omgedraaide sjoelbak, als
die stevig genoeg is) gelegd. En ze wordt zo naar de zijkant van het podium
gebracht. OPA mag met haar mee.
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LILLY

Daar gaat oma…

HAMSTRA

(kijkt gestrest op horloge) Ik moet ook gaan!

HUGO

U gaat gewoon weg?

HAMSTRA

Mijn vliegtuig vertrekt over een paar minuten… Ik
kan echt niet langer blijven… Sorry.

HUGO

(wijst naar oma ) En wat gaat u hier aan doen?

HAMSTRA

(voelt zich eindelijk schuldig) Eh ja… Het is
vreselijk! Ik wou dat ik er nog iets aan kon doen!

Ze haalt een visitekaartje uit haar binnenzak en geeft het aan HUGO.
HAMSTRA

Hier, m’n kaartje. Dan kunt u me altijd bereiken.

HUGO geeft ook een kaartje aan mevrouw HAMSTRA.
HUGO

Bel me, zodra u weer terug bent.

HAMSTRA

(knikt) Dat zal ik zeker doen. En nogmaals…
duizend maal sorry!

HAMSTRA duwt de volle bagagekar het podium af en verdwijnt zelf ook.
LILLY

Dat kunt u beter tegen oma zeggen…

SCENE 5. OP VLIEGVELD
OOM HUGO en LILLY lopen terug naar de plek waar oma is
gevallen. PAPA, MAMA en TANTE HETTY staan daar nog.
HUGO

How is she? Hoe gaat het met oma?

MAMA

Het komt allemaal weer goed.

PAPA

Ze heeft iets gebroken.

HETTY

Ze moet minstens een week in het ziekenhuis
blijven.

LILLY

Oh! Verschrikkelijk!

HUGO

(troost Lilly) Daarna loopt ze weer als een jonge
baviaan, hoor!
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LILLY

Dat geloof ik ook wel.

MAMA

En gelukkig mag opa de hele tijd bij haar blijven.

LILLY

Maar ik had me zo verheugd op een Kerstmis met
de héle familie.

HETTY

Dat was ook érg leuk geweest.

HUGO

Misschien kunnen we het uitstellen? Tot volgende
week.

MAMA

Dan ben jij alweer terug naar Amerika.

HUGO

Oh ja…

PAPA

We kunnen het twee keer vieren! Eén keer met en
een keer zonder oma.

LILLY

(somber ) Dan is het twee keer net niks…

LILLY loopt naar de zijkant van het podium.
HUGO

Kom op, Lilly.

PAPA

Kijk nou… het lijkt wel te sneeuwen!

MAMA

We krijgen een witte Kerst! Hé, Lilly! Dat wilde jij
zo graag! Je bent gek op sneeuw!

LILLY kijkt om en snift. Ze schopt tegen een koffer die op het podium staat.
LILLY

Ik haat sneeuw! Ik haat Kerstmis!

Daarna loopt LILLY het podium af. DE ANDEREN volgen haar.

SCENE 6. IN ZIEKENHUIS
Als iedereen van het podium af is, komen de KERSTMAN en
KERSTVROUW op. Ze richten zich tot het publiek. Ondertussen, achter
hun ruggen, wordt het decor veranderd. Er worden twee tafels het podium
op gebracht, met daarop twee matrassen.
KERSTMAN

We bevonden ons zojuist op het vliegveld. Maar nu
gaan we naar…
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KERSTVROUW

… naar het ziekenhuis… waar oma ligt… met de
ontzettend eh… tja, hoe zullen we hem noemen…?

KERSTMAN

De ontzettend eh… vriendelijke…?

KERSTVROUW

Eh ja… laten we hem zo maar noemen… met de
ontzettend vriendelijke meneer Van Brummelen.

KERSTMAN

Vliegt u met ons mee?

DE KERSTMAN en VROUW spreiden hun armen en doen net alsof ze over
het podium vliegen. Ondertussen strompelen OMA en VAN BRUMMELEN
het podium op. Ze gaan allebei op een matras liggen/zitten.
OMA heeft een zakdoek in haar hand en snift. Ze doet haar best zo zachtjes
mogelijk te huilen, maar het is natuurlijk toch goed hoorbaar.
VAN BRUMMELEN Zeg, mevrouwtje?

OMA haalt snel haar neus op. Ze probeert zo normaal mogelijk te praten.
OMA

Jaaa?

VAN BRUMMELEN Kan het effe een beetje zachter?
OMA

Oh eh… sorry, hoor… dat ik zo verdrietig ben…

VAN BRUMMELEN (kortaf) Geeft niet…
OMA

(snift) Nou, gelukkig maar…

VAN BRUMMELEN Maar het kan vast wel een beetje stiller!
OMA

(boos) Tssss… is het gek dat ik verdrietig ben? Als
ik moederziel alleen lig in het ziekenhuis… Met
Kerstmis nog wel!

VAN BRUMMELEN (kortaf) Ik weet welke dag het is, mevrouwtje…
OMA

Maar ik zal me wel inhouden, hoor…

VAN BRUMMELEN (kortaf) Heel fijn!
OMA

Ik zal niet meer huilen, hoor…

VAN BRUMMELEN (kortaf) Goed zo!
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OMA

U moet vooral geen medelijden met me hebben,
hoor…

VAN BRUMMELEN (kortaf) Heb ik niet…
OMA

Enneh… Ik slik mijn tranen wel in… omdat…
omdat… u zo’n last heeft van mijn verdriet… (oma
begint hard te snikken) BOEHOE!

VAN BRUMMELEN Mevrouw!

OMA veegt haar tranen weg met ene zakdoek en kijkt naar VAN
BRUMMELEN. Zal hij nu toch een beetje vriendelijker zijn?
OMA

Jaha?

VAN BRUMMELEN (legt vinger op z’n lippen) Sssttttt!
(schudt hoofd verontwaardigd) Tsssss….

OMA

Lied 2. Ik wil naar huis
ZUSTER HENRIETTE (of andere zuster) komt tijdens het lied op. Zij
praat met OMA.
HENRIETTE
OMA
ZUSTER

Hoe is ’t met u, mevrouwtje?
Ik wil naar huis…
Ja, we willen allemaal naar huis… ’t Is tenslotte voor mij zo
ook geen Kerst, niet waar… Zo… gaat u nu maar lekker slapen
en droomt u maar fijn over een mooie Kerstboom.

’k Lig hier maar te suffen
In dit veel te grote bed…
En ik zucht: is dit nou Kerstmis?
Ik weet niet of ik het wel red
Kerstmis moet een prachtig feest zijn
Maar ik lig in ’t ziekenhuis!
En ik wil m’n eigen kerstboom zien
Ik wil zo graag naar huis!
De zusters zijn heel aardig
en verzorgen mij heel goed
Maar ’t ontbreekt hier aan een kerstsfeer…
Hoe iedereen z’n best ook doet
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OMA
HENRIETTE

’k Wil naar huis
Ach mevrouwtje nou toch… kerstengeltjes gedragen zich
anders hoor… droomt u alvast maar over de dag van
morgen… dan hebben we een fijne Kerstbingo… en wint u
misschien de prijs naar huis!

’k Hoor verpleegsters lopen
Door de koude, lange gang
En ik zucht: ’k wil hier niet liggen
’k Zit nog liever in ’t gevang!
’t Valt niet mee als je zo ziek bent
En heel graag naar huis toe wil
Maar ze laten mij misschien wel gaan…
Als ik hartverscheurend gil: IK WIL NAAR HUIS!
De zusters zijn heel aardig
HENRIETTE

U mag volgende week weer naar huis, hoor

En verzorgen mij heel goed
HENRIETTE

Wilt u nog wat soep mevrouw?

Maar ’t ontbreekt hier aan een kerstsfeer
HENRIETTE

Een kerstboom naast uw bed? Daar zijn veel patiënten
allergisch voor!

Hoe iedereen z’n best ook doet
HENRIETTE

Ja, een kerstster ophangen, dat mag wel!

’t Valt niet mee als je zo ziek bent
En heel graag naar huis toe wil
Maar ze laten mij misschien wel gaan…
Als ik hartverscheurend gil: IK WIL NAAR HUIS!
HENRIETTE
OMA

HENRIETTE

Wat is er aan de hand, mevrouwtje?
Mag ik naar huis?
Geen sprake van, mevrouwtje… ons been moet eerst helemaal
genezen zijn!



Na het lied kijkt OMA de zuster zo lief mogelijk aan.
OMA

Mag ik echt nog niet naar huis?

VAN BRUMMELEN (zogenaamd vrolijk) Van mij wel, hoor! Ga maar!
(zwaait met z’n hand) Daahaaag!
HENRIETTE

Nee, beslist niet!

20

OMA zakt teleurgesteld weg op haar bed.
HENRIETTE

Maar… (OMA veert op en kijkt vol goede hoop)
Maar… jullie mogen nu wel even plaats maken
voor de volgende scène!

OMA zucht, en komt van haar bed af. VAN BRUMMELEN gaat ook van het
bed af. Ze pakken hun matrasjes op en lopen het podium af.
DE KERSTMAN en KERSTVROUW komen op. Ze dragen een sjoelbak.
KERSTMAN
KERSTVROUW

Nou, nou… Die hebben mekaar helemaal gevonden!
(knikt) Ze lopen weer als twee jonge kieviten!

OMA en VAN BRUMMELEN kijken om.
KERSTMAN

Jaha, betrapt! Denk om jullie rol, hé!

DE KERSTMAN legt de sjoelbak voorzichtig op de tafel.
KERSTVROUW

Zo! Dan gaan wij het hier ’s een beetje gezellig
maken!

KERSTMAN

Want we verplaatsen ons naar de huiskamer…
vliegt u met ons mee?

DE KERSTMAN en KERSTVROUW vliegen weer over het podium.

SCENE 7. HUISKAMER
PAPA komt het podium op. Hij is supervrolijk en loopt direct
naar de sjoelbak. Hij pakt een paar schijven en ‘jongleert’ daar
vrolijk mee. Daarna roept hij de anderen die nog niet op het podium zijn.
PAPA

(roept) Hallootje! We gaan beginnen!

OOM HUGO, LILLY, TANTE HETTY en MAMA (met een kookschort voor)
komen het podium op. Ze kijken met een ‘vies gezicht’ naar de sjoelbak.
PAPA

De competitie gaat beginnen? Wie wil er eerst?

HETTY

Ik denk dat ik ’s een rondje oversla.

HUGO

Me too… Ik ook.

LILLY

(schudt hoofd) Ik heb er ook niet zoveel zin in.
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MAMA

Ik moet nog koken!

MAMA draait zich om en loopt direct weer het podium af.
HETTY

(tegen mama ) Ik help je wel even! (gaat ook af)

PAPA

Kom op, Hugo! Sjoelen… da’s toch gezellig!

HUGO

(kijkt moeilijk en schudt zijn hoofd) Ik mag het niet
meer… sinds ik allergisch blijk te zijn voor hout…
helaas… (niest eens overdreven in zakdoek)

OOM HUGO gaat zitten, pakt een krant en begint te lezen.
PAPA

(smekend) Lilly?

Maar LILLY wil ook echt niet. Ze gaat naast OOM HUGO zitten en staart
treurig voor zich uit.
PAPA

Nou… dan begin ik gewoon zelf!

Lied 3. Sjoelkampioen
Dit lied is eigenlijk een solo van PAPA, maar het is ook
mogelijk dat IEDEREEN mee zingt. De ‘presentatorrol’ wordt gespeeld
door DE KERSTMAN. Tijdens het lied blijft PAPA dicht bij de sjoelbak.
Soms schuift hij even een schijf over de baan.
Wanneer het bijna Kerstmis is
Sjouw ik de bak weer naar benee
’k Verheug me hier al weken op
Hé jongens, wie speelt ermee?
En dan gaan we met z’n allen
Weer een competitie doen!
Wie aan ’t einde heb gewonnen
Is dan de Sjoelkampioen!
KERSTMAN (als dartscommentator) One Hundred!

Laat mij maar lekker schuiven
Mens, dan erger ik me niet
’t Is voor mij het hoogtepunt
Het is ’t moment dat ik van Kerst geniet!
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Er zijn ook and’re spelletjes
Ja, ze verzinnen steeds weer wat!
Maar er is niks voor mij zo leuk
Als het mikken op een gat
Dertig schijven en vier poortjes
En een mooie gladde baan
’k Juich wanneer de schijven schuiven
En ze door de poortjes gaan!
KERSTMAN

One Hundred and forty!

Laat mij maar lekker schuiven
Mens, dan erger ik me niet!
’t Is voor mij het hoogtepunt
Dat ik van Kerst geniet!
Dertig schijven en vier poortjes
En een mooie gladde baan
’k Juich wanneer de schijven schuiven
’k Juich wanneer ze door de poortjes gaan!
KERSTMAN
PAPA

One Hundred and eigthy!
(Overdreven juichend) NIEUW BAANRECORD!



Na het lied gaat PAPA naast OOM HUGO en LILLY zitten. LILLY zit nog
steeds treurig voor zich uit te staren.
===================================================

Hier komt een tussenscène. Deze scène kan door kleine groepen worden
weggelaten, en door grote groepen wel worden opgevoerd. De scène loopt
gewoon door vanaf de vorige. Het is zogenaamd een tvprogramma.
PAPA

Nou als niemand wil sjoelen… zullen we dan maar
televisie gaan kijken? (hij pakt een
afstandsbediening en zet zogenaamd de tv aan)

DE KERSTMAN komt op. Hij houdt een (nep)microfoon in zijn handen en
treedt in deze scène als presentator op. De KERSTVROUW is zijn
assistente. Zij lacht de hele tijd overdreven naar het publiek.
KERSTMAN

Goedenavond, dames en heren! Welkom bij…

KERSTVROUW

(roept) SJOELEN MET DE STARS!!!
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KERSTMAN

En wie zijn de kandidaten vandaag…?

KERSTVROUW

Het zijn echte Toppers… Don Goor!

DON GOOR komt op en buigt naar het publiek.
KERSTMAN

En… Jolige Geer!

JOLIGE GEER komt ook op. Dit bekende tvduo lacht steeds om de eigen
flauwe grappen. Ze mogen zeer overdreven worden gespeeld (té overdreven
kan in dit geval eigenlijk niet…). Ze hinniken en lachen uitgebreid en
overdreven om hun eigen grapjes.
DON GOOR en JOLIGE GEER komen eerst bij de KERSTMAN en
KERSTVROUW staan. GOOR slaat z’n arm om de Kerstman heen.
GOOR

(tegen Kerstman) Ha, grote Kerstvriend van me!

GEER

(tegen Kerstman) Wat heb jij een lekker pakkie an!

KERSTMAN

(verbaasd) Eh ja… dit draag ik eigenlijk altijd…

GOOR

Als je het dan maar wel goed wast, Kerstvriend!

GEER

Anders gaat het zo ranzig ruiken, hè Goor…

GOOR en GEER lachen om hun eigen grappen en slaan op elkaars handen.
GOOR

Alsof ik daar iets van af weet, Geer…

KERSTVROUW

Eh… kunnen we beginnen?

GEER

Lijkt me enig!

GOOR

Wat gaan we eigenlijk doen?

KERSTMAN

Nou eh… dit is Sjoelen mét de Stars…

GEER

Oh… en met welke stars gaan wij dan zoenen?

GOOR

Dat wil ik ook wel eens weten!

KERSTVROUW

Sjoelen! We gaan sjoelen. Sjoelen met de Stars.

GEER

(teleurgesteld) Owh… sjoelen…

GOOR

(snapt het nog steeds niet) En met wie dan?
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GEER en GOOR komen beiden aan een kant van de KERSTMAN staan.
Die voelt zich niet op z’n gemak. DE KERSTVROUW probeert hem te
helpen.
KERSTVROUW

Jullie gaan zélf sjoelen?

GEER

(verbaasd) Gaan wij sjoelen?

GOOR

Maar dat is gevaarlijk, hoor! Zijn jullie wel
verzekerd? (tegen Geer ) Wel oppassen met die
steentjes, hé!

GEER

Dat kan ik beter tegen jou zeggen, Goor!

GOOR

Hoezo? Ik ben sportief aangelegd, hoor!

GOOR laat heel stoer zijn spierballen zien. DE KERSTMAN bekijkt het
tweetal met grote verbazing.
KERSTMAN

Zeg eh… heren…

KERSTVROUW

We moeten beginnen!

GEER

Hoor je dat, Goor? Hij noemt ons heren!

GOOR

Dat zijn we toch ook, Geer?

GEER

Ikke wel, Goor… maar van jou weet ik het soms zo
net nog niet…

GOOR

Hahaha… kijk naar je eigen, Geer…

KERSTMAN

Jongens!

KERSTVROUW

(wil er een einde aan maken) De tijd is alweer om!

KERSTMAN

Volgens mij was het toch niet zo’n goed idee om
jullie uit te nodigen…

GEER

Hoor je dat, Goor… volgens mij willen ze van ons
af!

DE KERSTVROUW duwt GEER en GOOR het podium af.
GOOR

Volgens mij duwen ze ons naar hun kleedkamer...

GEER en GOOR verdwijnen van het podium. DE KERSTMAN en VROUW
halen diep adem en kondigen het nog even af.
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KERSTVROUW

Dit wassss….

KERSTMAN

SJOELEN MET DE STARS!!!

De KERSTMAN en VROUW gaan mopperend het podium af.
KERSTVROUW

Tjongejonge, wat een types, hé…

KERSTMAN

Nou! ’t Is onbegrijpelijk dat die zo populair zijn…

PAPA zet (zogenaamd) de televisie uit. Hij zucht en kijkt naar LILLY die
nog steeds zit te snotteren.
====================================================

Vanaf hier loopt de scène weer gewoon door.
PAPA, OOM HUGO en LILLY zitten naast elkaar. PAPA wil LILLY graag
opbeuren. Hij wijst naar buiten.
PAPA

Kijk ’s, het sneeuwt weer!

HUGO

Maar gelukkig blijft het niet liggen!

PAPA

Helaas… geen sneeuwballen gooien dit jaar…
Sjoelstenen gooien kan gelukkig altijd! Weer of
geen weer!

Opeens begint LILLY overdreven hard te snikken. OOM HUGO en PAPA
kijken verbaasd haar kant op.
PAP

Nou, nou… zo erg is het toch niet dat we geen
sneeuwballen kunnen gooien?

HUGO

Volgens mij is er wat anders aan de hand?

LILLY

(knikt) Ik moet steeds aan oma denken…

PAPA

Dat is ook triest ja! Dat ze dit jaar onze
sjoelcompetitie moet missen!

LILLY

Ze ligt zo helemaal alleen in het ziekenhuis… dat is
toch geen Kerstmis?

HUGO

(schudt hoofd) We moeten er wat aan doen!

PAPA

We organiseren gewoon een nieuwe competitie als
ze beter is.
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HUGO

(boos) Hou’s op over dat stomme sjoelen!

MAMA komt binnen. Ze heeft een paar pannen met eten in handen.
MAMA

Joehoe… eten! (ze ziet dat de stemming niet zo
goed is) Nou eh… de stemming zit er al lekker in!

LILLY

Ik eet niet mee.

PAPA

Natuurlijk wel!

LILLY

Ik ga naar buiten. Naar de sneeuw. Ik heb helemaal
geen trek!

HUGO

(schudt zijn hoofd) Ik ook niet! We moeten wat
doen voor oma!

Lied 4. Droomkerst
Dit lied is een solo van Lilly. Maar ze kan natuurlijk, zeker in
de refreinen, worden ondersteund door de anderen.
Onhoorbaar zacht... vallen sneeuwvlokken naar beneden
’k hou van de sneeuw, ’k ga eropaf, ’t is al zo lang geleden
Dat de wereld… met kerstmis zo wonderlijk wit was
ik wil er heen, ik pak m’n sjaal, m’n wanten en m’n jas
Het is Kerstmis vandaag… iedereen is prachtig aangekleed
maar de sfeer zit er bij ons niet in… want wij zijn niet compleet
’t Voelt niet als Kerstmis vandaag… ’t voelt niet als Kerstmis vandaag
Onhoorbaar zacht... troost een zuster m’n oma in ’t ziekenhuis
Oma snottert, pinkt een traan, want zij wil toch zo graag naar huis
maar dat mag pas… als ze beter en echt weer genezen is
en tot haar verdriet, is ’t dan te laat, voorbij is dan de Kerstmis
Het is Kerstmis vandaag… iedereen is prachtig aangekleed
maar de sfeer zit er bij ons niet in… want wij zijn niet compleet
’t Voelt niet als Kerstmis vandaag… ’t voelt niet als Kerstmis vandaag
Onhoorbaar zacht... vallen tranen zo traag naar beneden
’k hou ’t niet uit, laat me maar gaan, ’t is al zó lang geleden
Dat we samen, alle dagen van Kerst bij elkaar zijn
dat is mijn Kerstmis, dat is mijn droom, dat lijkt me toch zo fijn!
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Oh het is Kerstmis vandaag… iedereen is prachtig aangekleed
maar de sfeer zit er bij ons niet in… want wij zijn niet compleet
’t Voelt niet als Kerstmis vandaag… ’t voelt niet als Kerstmis vandaag
Onhoorbaar zacht… vallen sneeuwvlokken traag naar beneden
Ik ga naar oma, ’k wil haar zien, het lijkt zo lang geleden!
Ik kom eraan oma!!

HUGO
(staat opeens op) Come on! Let’s go!

HUGO pakt de pannen van MAMA af. Daarna gaat IEDEREEN af. Er
vindt een decorwisseling (bijvoorbeeld door dokters en zusters) plaats.
KERSTMAN

Daar gaan we weer… nu naar het ziekenhuis.

KERSTVROUW

Vliegt u met ons mee?

SCENE 8. IN ZIEKENHUIS
Verpleegster HENRIETTE komt op. Zij is heel groot en
afschrikwekkend. Misschien heeft ze vulling (kussens) onder haar kleren,
waardoor ze er groter uitziet. Ze gaat achter de tafel zitten. Dat is nu een
receptie. Ze heeft een telefoon meegenomen die ze op de tafel zet. De
KERSTMAN en VROUW komen op met een (jute)zak. Ze zijn vrolijk.
KERSTMAN

Ho, ho, ho!

HENRIETTE komt achter de tafel vandaan. Ze heeft een stopbord
(pannenkoek) in haar hand en steekt die omhoog.
HENRIETTE

Inderdaad: Ho, ho, ho!

KERSTMAN

We komen cadeautjes brengen…

KERSTVROUW

… aan alle arme, zieke mensen hier.

HENRIETTE

Dan moet u morgen maar terugkomen. Het
bezoekuur is net afgelopen!

KERSTMAN

(verbaasd) Maar eh… ik ben de Kerstman!

HENRIETTE

En wat dan nog? Al was u Sinterklaas! Bezoekuur
is bezoekuur. En belangrijker nog… géén
bezoekuur is géén bezoekuur!
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KERSTVROUW

Maar eh… kunnen we deze zak dan misschien bij
u achterlaten?

HENRIETTE

Zeg, hé? Zie ik eruit als postbode?

KERSTMAN

Maar eh… mogen we niet even snel alle
afdelingen langs?

HENRIETTE

Geen sprake van! Morgenochtend om half tien,
kunt u terugkomen… en voor nu: daar is het gat
van de deur!

HENRIETTE wijst naar de zijkant van het podium. DE KERSTMAN en
KERSTVROUW druipen af. HENRIETTE zucht.
HENRIETTE

(hoofdschuddend tegen publiek) Die Kerstmannen
van tegenwoordig… tssss…
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Zuster HENRIETTE gaat zitten. Ze staat direct weer op omdat er andere
mensen het podium op komen: OOM HUGO (met twee grote koffers in z’n
handen), LILLY, PAPA, MAMA en TANTE HETTY. Zuchtend komt de
zuster weer achter haar tafel vandaan. Achter haar rug het stopbord.
HENRIETTE

(tegen het publiek) Ongelooflijk… het lijkt wel
spitsuur hier! (tegen de binnenkomers)
Goedenavond… wat zij wij van plan? Het
bezoekuur is al lang voorbij!

HUGO

(slijmerig) Hello eh… pretty lady!

HENRIETTE

(geërgerd) Nou kunt u wel Chinees tegen mij gaan
praten…

LILLY

Het is Engels… mijn oom woont al heel lang in…

HENRIETTE

(onderbreekt haar ) … Al was het Surinees!
Interesseert me niks. Ik vroeg: wat zijn wij van
plan?

HUGO

Nou eh… ik weet natuurlijk niks van uw
plannen…

HENRIETTE

Oh, we zijn niet alleen Amerikaans… maar we zijn
ook nog eens grappig!

Let op: De musical loopt nog door, maar niet in deze ver sie.
De grote vraag luidt: lukt het Lilly toch nog om haar Droomker st
te vieren. De strenge zuster Henriëtte en de chagrijnige Van
Brummelen lijken niet erg mee te willen wer ken. Gelukkig
bedenken oom Hugo, oma en Lilly uiteindelijk een plan,
waardoor het toch nog goed komt!
De musical eindigt met onderstaand slotlied.
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Lied 5: Met Kerstmis
Het slotlied kan door iedereen worden meegezongen!!!
De dagen worden korter, mensen zitten warmpjes binnen
Waar gezellig wordt gekeuveld, tot het Kerstmaal gaat beginnen
Papa prutst weer aan de Kerstboom, ‘Die bal moet hier! Dat klokje daar!’
We zijn zo blij dat ’t weer Kerstmis is, zo gezellig met elkaar!
Met Kerstmis hoor je klokjes kling’len en overal kerstliedjes zingen
Het is ’t allermooiste feest, om te vieren met elkaar!
Met Kerstmis hoor je klokjes kling’len en overal kerstliedjes zingen
We wensen jou een fijne Kerstmis een fantastisch goed Nieuwjaar!
Straatlantaarns branden vroeger, vele huizen zijn verlicht
Een oude dame veegt haar stoepje, er valt wat sneeuw op haar gezicht
En we branden mooie kaarsjes, ‘Kijk eens hier een kerstcd!’
’t Zijn bekende melodieën echt, ja je zingt ze heel snel mee
Stille Nacht, Heilige Nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht
Midden in de Winternacht, herdertjes die kwamen
Met de schaapjes in de stal en zij zongen samen
Met Kerstmis hoor je klokjes kling’len en overal kerstliedjes zingen
Het is ’t allermooiste feest, om te vieren met elkaar!
Met Kerstmis hoor je klokjes kling’len en overal kerstliedjes zingen
We wensen jou een fijne Kerstmis een fantastisch goed Nieuwjaar!
Zalig kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar
Een fantastisch goed Nieuwjaar!!!
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Alle rollen in Droomkerst
(1) Lilly (heeft één grote Kerstdroom): Scène 1 t/m 5, 7 t/m 11
(2) Oom Hugo (de allerleukste oom uit Amerika): Scène 2 t/m 5, 7 t/m 11
(3) Oma (gek op Kerstmis en leuke tradities): Scène 1 t/m 4, 6, 8 t/m 11
(4) Opa (een beetje doof en erg verstrooid): Scène 1 t/m 3, 8 t/m 11
(5) Mama (bang voor boze verpleegsters): Scène 1 t/m 3, 5, 7 t/m 11
(6) Papa (sjoelen, sjoelen én… sjoelen!): Scène 1 t/m 3, 5, 7 t/m 11
(7) Tante Hetty (zeer boos na oma’s ongeluk): Scène 1 t/m 3, 7 t/m 11
(8) De Kerstman (vrolijk en vriendelijk): Scène 1, 2, 6, 7, 8, 11
(9) De Kerstvrouw (vriendelijk en vrolijk): Scène 1, 2, 6, 7, 8, 11
(10) Mevrouw Hamstra (zeer gehaaste mevrouw): Scène 1, 3, 4, 10, 11
(11) Meneer Van Brummelen (eenzame brombeer): Scène 1, 6, 9 t/m 11
(12) Zuster Henriëtte (bewaakt het ziekenhuis): Scène 1, 6, 8 t/m 11
(13) Dokter Wolvenberg (de baas van de afdeling): Scène 1, 9 t/m 11
(14) Omroeper (roept berichten om op vliegveld): Scène 2, 3.

Rollen in de tussenscènes (niet noodzakelijk)
(1517) Kootje, Kaatje en Keetje (vluchtende Kerstkippen)
(18) Karel (vluchtende Kersthaan)
(1922) Kerstkonijnen (ook al op de vlucht)
(2324) Goor en Geer: (bekend tvduo dat zichzelf erg grappig vindt)

In de handleiding (voor in in dit boekje) staan diver se tips over de
r ollen. Ook staat hier in hoe u eenvoudig het aantal r ollen kunt
uitbr eiden of ver minder en.
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