Op naar de top!

Deze onvolledige versie van de musical Op naar de top! is
bedoeld ter informatie. De musical is enkele jaren geleden
eerder uitgebracht, maar nu volledig herzien.
Er vindt een talentenshow plaats op school. Johnny X doet
mee (samen met Sanne en Janne) en zingt een mooi lied. Er
zitten twee producers (Money en D‛Argent) in de zaal die
zeer enthousiast zijn over Johnny. Ze bieden hem gelijk
een contract aan.
Gedurende de musical ontdekt Johnny dat hij het helemaal
niet zo leuk vindt om beroemd te worden. Hij wil liever
gewoon met zijn vrienden blijven omgaan.
Maar bedenkt hij dat niet wat te laat? Want… contract is
contract!
Het musicalpakket van Op naar de top! bestaat uit drie
tekstboekjes, een uitgebreide handleiding) en een cd met
ingezongen en instrumentale versies van de liedjes.

SCENE 1 . OP HET PODIUM
Er staat een podium met daarop een paar tafeltjes en stoelen.
HUGO, JOHNNY, SANNE en JANNE bereiden zich voor op hun optreden.
JOHNNY (geen Sjonnie, maar Djonnie!) is erg nerveus. Hij loopt te
‘ijsberen’ over het podium.
HUGO

Zo! Hier gaat het dus gebeuren!

SANNE

(zenuwachtig) Oei… Straks zit de zaal helemaal vol.

JANNE

Met allemaal kritische mensen… oei!

HUGO loopt naar het midden van het podium.
HUGO

Hier moet jij dan gaan staan, Johnny!

JOHNNY kijkt naar HUGO en komt bij hem staan.
HUGO

En Sanne en Janne gaan beiden aan één kant van jou staan.

SANNE

Tjongejonge wat weet je het allemaal weer goed.

JANNE

Weet je wat jij moet doen? Zelf optreden!

HUGO

(schudt z’n hoofd) Nee, da’s niks voor mij. Ik ben geen
artiest. Johnny… dat is onze artiest! Toch, Johnny?

JOHNNY knikt, maar blijft zenuwachtig heen en weer lopen.
JOHNNY

Maar als het slecht gaat… is het vanavond gelijk de laatste
keer dat ik optreed!

HUGO

Het gaat niet slecht, joh. Misschien komen er trouwens wel
mensen uit het vak!

SANNE

Mensen uit het vak?

JANNE

Welk vak?

HUGO

Het entertainmentvak natuurlijk. Producers!
Talentenjagers!

SANNE

Da’s eng!

JANNE

Da’s griezelig!

HUGO

Da’s te gek! Want als jullie heel goed je best doen…

SANNE

(giechelt zenuwachtig) … dan worden we beroemd…
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JANNE

(giechelig) … in heel Nederland…

HUGO

In de hele wereld!

BARBARA komt aarzelend het podium op.
BARBARA

Eh, hallo. Stoor ik?

SANNE en JANNE knikken allebei overdreven heftig met hun hoofd.
SANNE

Ja, we zijn ons aan het voorbereiden.

BARBARA

Ik hoorde jullie al plannen maken voor een
wereldtournee…

HUGO

We willen nog even wat dingen doorspreken.

JANNE

En daar kunnen we geen pottenkijkers bij gebruiken!

BARBARA

Ik wil alleen even wat aan Johan geven.

HUGO

Aan Johan? Wie is dat?

BARBARA wijst naar JOHNNY.
SANNE

Hij heet Johnny, hoor.

JANNE

Johnny X.

JOHNNY

Nou ja… eigenlijk heet ik nog steeds Johan.

HUGO

Vroeger heette je Johan. Nu heet je Johnny.

SANNE & JANNE
BARBARA

Johnny X!

Johnny dan…

BARBARA loopt naar Johnny toe en haalt iets uit haar broekzak. Het is een
een steentje. Ze geeft het aan Johnny.
BARBARA

Succes met je optreden!

JOHNNY

(kijkt naar steentje) Een steen?

BARBARA

Het is een gelukssteen!

SANNE

Een gelukssteen?

JANNE

Wat moet je daar nou mee?

BARBARA

Als je over de steen heen wrijft kun je advies vragen.
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JOHNNY

Advies vragen? Aan wie?

BARBARA

Dat zie je vanzelf wel. Maar denk erom… Je kunt hem
maar drie keer gebruiken!

SANNE

Nou ja… je kunt die steen altijd nog naar het publiek
gooien!

JANNE

Als ze ons uitfluiten!

BARBARA

Veel succes, hoor!

BARBARA wil weglopen. JOHNNY roept haar en zij draait zich om.
JOHNNY

Barbara?

BARBARA

Ja?

JOHNNY

Kom je vanavond ook? Op het schoolfeest?

BARBARA

(haalt schouders op) Ik weet het nog niet.

JOHNNY

Ik zou het wel leuk vinden!

BARBARA

Ik zal erover nadenken…

JOHNNY

Nou, misschien tot vanavond dan!

BARBARA

Ja, misschien…
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BARBARA lacht verlegen en loopt nu echt weg. JOHNNY kijkt een beetje
dromerig. SANNE, JANNE en HUGO kijken elkaar aan.
HUGO

Hij lijkt wel verliefd!

SANNE

Verliefd? Hij is betoverd!

JANNE

Dat komt vast door die gekke steen!

HUGO

Straks kan hij niet meer zingen.

SANNE

Staat hij versteend op het podium.

JANNE

(slaat tegen haar voorhoofd) Daar gaat onze eerste prijs…

JOHNNY komt weer ‘terug op aarde’.
JOHNNY

Wat zitten jullie toch te kletsen? Kom op! We gaan ons
verkleden!

JOHNNY, HUGO, SANNE en JANNE verlaten het podium. Het doek gaat
dicht.

SCENE 2. OP HET PODIUM
Het doek gaat weer open. Op de stoelen zitten de juryleden
(BERNICE ZAAGMANS, HAJE SMOTSIG en een
MEESTER/JUFFROUW) van de talentenshow. Tijdens deze scène lopen
ook ‘bordjeslopers’ rond. Ze hebben bordjes waarop ‘APPLAUS’ en
‘BOE!!!’ staat geschreven. Ze laten de bordjes steeds zien aan het publiek.
Geluidsfragment 1 : Jingle Jerry‛s Talentenshow

Tijdens de jingle komt JERRY THUISMAN het podium op. Hij is heel
opvallend gekleed. Hij heeft een briefje in z’n handen waarop hij zo nu en
dan spiekt. De ‘bordjeslopers’ tonen het bordje: ‘APPLAUS’.
JERRY

Goedenavond, dames en heren! Welkom bij de grote
talentenshow van de … school (zelf invullen). Laat ik eerst
de juryleden voorstellen… Helemaal links van mij… Het
altijd vriendelijke jurylid… Hajé Smotsig!

Het bordje: APPLAUS.
HAJE

Dank u, dank u.

JERRY

En, heb je er een beetje zin in, Hajé?

7

HAJE

Ik hoop dat het leuker wordt dan vorig jaar… toen vond ik
er niet veel aan…

Het bordje ‘BOE!!!’ wordt opgehouden.
JERRY

Ha, ha, Hajé… Vandaag wordt het geweldig, dat weet ik
zeker! Het twee jurylid… Niemand weet zoveel van
muziek als zij… Bernice Zaagmans!

Het bordje ‘APPLAUS’ wordt omhooggehouden. BERNICE knikt beleefd
naar het publiek, en doet heel bescheiden.

BERNICE

Nou, nou, dat valt wel mee, hoor…

JERRY

En heb jij er een beetje zin in, Bernice?

BERNICE

Ja, heel erg! Ik verheug me al het hele jaar op deze show!

JERRY

Dat begrijp ik, Bernice… Je voert de rest van het jaar
natuurlijk ook geen klap uit…

Het bordje ‘HAHAHA’ wordt opgestoken. BERNICE kijkt beledigd.
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JERRY

Dan komen we nu bij het derde jurylid. U zult hem/haar
allemaal wel kennen (Jerry richt zich direct tot het
publiek). Het is een leerkracht van deze school.
Juffrouw/meester … (zelf naam invullen).

Het bordje ‘APPLAUS’ wordt opgestoken.
MR/JUF

Dank jullie wel.

JERRY

Ik heb gehoord dat u érg populair bent hier op school!

MR/JUF

Dat valt wel tegen, hoor.

JERRY

En u kent alle kinderen natuurlijk persoonlijk. Lopen er
veel talentjes rond?

MR/JUF

(haalt schouders op) Mwah… sommigen hebben wel wat
aanleg… maar ik heb uren met ze moeten oefenen, hoor.
Anders was het helemaal niks geworden.

Het bordje ‘BOE!!!’ gaat omhoog.
JERRY

Heerlijk, hè. Die bescheidenheid! Nou, de jury is
voorgesteld. We gaan beginnen met de show!

Geluidsfragment 2: Jingle Jerry‛s Talentenshow
JERRY

Mensen, let goed op uw bezittingen. Onze eerste kandidaat
is een goochelaar… Hier izzzz…. Frans Wok!

Het bordje ‘APPLAUS’ gaat omhoog. IEDEREEN klapt, behalve HAJE.
In de zaal komen nu ook MONEY en D’ARGENT binnen. Zij gaan tussen
het publiek zitten of blijven staan.
FRANS WOK komt het podium op. Hij is netjes gekleed en heeft een hoge
hoed op zijn hoofd. Hij is erg zenuwachtig en spreekt met een Italiaans
accent. Hij maakt van alle klinkers een ‘ie’.
FRANS

Giedenieviend. Iekkie bienne Frans Wok.

FRANS haalt de hoed van zijn hoofd en haalt er een (speelgoed)konijn uit.
FRANS

Die ierstie triec… iest miet ienie kienienie…

Hij toont het konijn aan het publiek en stopt hem weer terug in de hoed.
FRANS

Die tieviersprieke… Sjiem… Sjielliebiem!
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Terwijl hij de goochelspreuk uitspreekt maakt hij goochelgebaren met z’n
handen. Hij wijst met zijn ene hand naar de andere kant van de zaal om het
publiek af te leiden. Dan gooit hij snel zijn hoed mét konijn het podium af.
FRANS

Ziet! Gieliekt!!!

FRANS buigt voor het publiek.

FRANS

Ien dien nie! (steekt vinger in de lucht) Nie, die kienienie
tierieg! Sjiemmm… Sjieliebiem!

Hij doet zijn ogen dicht en steekt zijn handen uit. Daar moet het konijn
kennelijk in terecht komen. Als hij zijn ogen weer opent, kijkt hij verbaasd
naar zijn hand.
FRANS

Kiennie kienienie! Sjiem… Sjieliebiem! Sjiem Sjieliebiem!

Weer lukt het niet om het konijn terug te toveren. FRANS kijkt verbaasd.
FRANS

Die triec liekt ieltied!

FRANS loopt het podium af en roept in gewoon Nederlands z’n konijn.

10

FRANS

Sammie! Waar ben je? Sammie, waar ben je?

FRANS komt niet meer het podium op. JERRY THUISMAN wel: lachend.
JERRY

Nou, het wegtoveren is gelukt… maar als je ieder optreden
een ‘kienienie’ en een hoge hoed kwijtraakt wordt het een
dure hobby… wat vond de jury ervan?

HAJE

(lachend) Ik vond het fantastisch! Ik heb namelijk een
hekel aan konijnen! Haha!

De bordjeslopers tonen het bordje ‘BOE!’
BERNICE

Ik vond de gore… eh… de chorie… eh de chorejie… (komt
niet uit haar woorden)

HAJE

(helpt haar ) … de choreografie…

BERNICE

Juist! De goregrofafie erg leuk bedacht!

JERRY

En meester/juf … Wat vond u ervan?

MR/JUF

In de klas probeert hij altijd rekenboeken weg te toveren.
Maar dat is hem nog nooit gelukt.

JERRY

We gaan snel door met de volgende kandidaten. Het zijn
drie meisjes die prachtig kunnen dansen… Uw aandacht
voor… De Dansende Mariekes!

Het bordje ‘APPLAUS’ gaat de lucht in.
Geluidsfragment 3: Jingle Jerry‛s Talentenshow

SCENE 3. OP HET PODIUM
DE DANSENDE MARIEKES (dit kunnen ook jongens zijn, en ook
meer of minder dan drie spelers) komen op.
Lied 4: De Dansende Mariekes

De dansmuziek van de cd begint (jullie kunnen ook eigen muziek
uitkiezen). Er wordt fantastisch gedanst (zelf een dans verzinnen!). De
dansers hebben mooie kleren aan. Als ze klaar zijn, gaat iedereen uit zijn
dak. De bordjeslopers houden het bordje ‘APPLAUS’ omhoog.
JERRY THUISMAN komt enthousiast klappend het podium weer op.
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JERRY

In één woord: fantastisch! Wat vindt de jury?

MR/JUF

Nou eh… in de klas zijn ze nooit zo geconcentreerd…

BERNICE

Vooral de gore… de gorio… eh…

JERRY

Alleen Hajé lijkt wat minder onder de indruk?

HAJE

Ik vond de muziek geen bal aan!

MR/JUF

Maar het ging toch om het dansen!

HAJE

(schudt hoofd) Dat vond ik ook niks.

De bordjeslopers tonen het bordje: ‘BOE!!!’.
IEDEREEN

Boeehhh!!!

MR/JUF

Nou, ik vond ze fantastisch!

JERRY

Ik zeg maar zo: smaken verschillen!

HAJE

Maar ja, de meeste mensen hebben helaas géén smaak!

IEDEREEN

Boehhh!!!

DE DANSENDE MARIEKES verlaten het podium. Iedereen roept nog heel
hard ‘boeh!’ tegen HAJE, maar JERRY THUISMAN wil door met de show.
JERRY

We gaan door met de volgende kandidaat… dat is…

FRANS WOK komt het podium op. Hij gebaart driftig met z’n handen.
FRANS

Mag ik even?

JERRY

We zitten midden in de show!

FRANS

Maar ik ben nog steeds mijn konijn kwijt! En ik dacht…
misschien heeft u hem gezien?

JERRY

Ik heb rare wezens gezien (hij kijkt naar HAJE), maar geen
konijn. Kunnen we nu weer door?

FRANS

Misschien iemand in het publiek?

JERRY begint FRANS naar de zijkant van het podium te duwen.
JERRY

Niemand heeft je konijn gezien. We willen door met de
show! Koop maar een nieuw konijn.

FRANS

Maar Sammie is heel bijzonder!
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JERRY

Dan moet je verder gaan met zoeken!

JERRY duwt FRANS nu de coulissen in.
FRANS

Sammie! Waar ben je? Sammie!

JERRY zucht eens diep. Hij pakt weer een blaadje uit zijn zak en kijkt naar
het publiek. Hij wijst stoer naar ze.
Hier komt een tussenscène. Deze kan door kleine groepen worden
weggelaten en door grote groepen wel worden opgevoerd. De scène loopt
door vanaf de vorige.
JERRY

En nu is het tijd om eens lekker helemaal los te gaan. We
gaan jumpen!

Er komt een groepje ‘jumpers’ het podium op. Ze voeren een perfecte
‘jumpstyle’act op. Tijdens deze act beweegt alles en iedereen op en neer.
JERRY

(hijgt ervan) Pfff… en jury?

De jury beweegt nog helemaal op en neer met hun hoofden.
HAJE

(trekt vies gezicht) Ik ben er wel een beetje misselijk van
geworden…

BERNICE

Fantastisch! Wat een schitterende jumpografie!

MR/JUF

Ik had zin om mee te springen!

JERRY

U hoort… de jury is enthousiast!

Vanaf hier loopt de scène weer gewoon door .
JERRY

En dan nu… een echte popartiest! De Frans Bauer van onze
school… Zijn naam… Johnny… X!

Geluidsfragment 5: Jingle Jerry‛s Talentenshow

SCENE 4. OP HET PODIUM
JOHNNY X en SANNE en JANNE komen op (Hugo is er niet bij; hij
is de begeleider van de band en zingt zelf niet mee – misschien zien we hem
wel op de achtergrond). JOHNNY maakt een verlegen indruk. Hij knikt
naar het publiek en begint eerst te praten.
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JOHNNY

Goedenavond allemaal… Soms kijken wij na het avondeten
naar het nieuws. Laatst waren er beelden op van hele arme
landen. Terwijl je dan zelf hartstikke vol eten zit, zie je dat
andere mensen honger lijden… Daar gaat ons liedje over…

Lied 6: Honger

Johnny zingt de coupletten, Sanne en Janne de refreinen. Er kan ook
worden gekozen om het lied met z’n drieën te zingen (of met koortje).
Tijdens het avondeten
Werd ik opeens een beetje triest
Er zijn mensen moet je weten
Die hebben weinig tot helemaal niets
Wij vreten onze buiken vol
Vaak smaakt het ons niet eens zo goed
Ergens anders op de wereldbol
Zijn de mensen ondervoed
Er zitten spruitjes in de pan
En daar houd ik echt niet van
Stuur m’n spruitjes maar per boot
Naar een land vol hongersnood
Als we alle restjes sturen
Zal de honger niet lang duren
Is de ellende snel voorbij
En is de hele wereld blij
Tijdens het avondeten
Werd ik opeens een beetje kwaad
Omdat de helft van ons eten
Zo de vuilnisbak in gaat
We gooien zoveel eten weg
Elke week een zak of twee
De derde wereld heeft maar pech
Dat is toch niet oké?
Er zit nog bloemkool in de pan
En daar houd ik echt niet van
Stuur m’n bloemkool maar per boot
Naar een land vol hongersnood
Als we alle restjes sturen
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Zal de honger niet lang duren
Is de ellende snel voorbij
En is de hele wereld blij
Tijdens het avondeten
Kreeg ik geen hap meer door m’n keel
Ik keek toen naar al m’n eten
En het werd me plots te veel
M’n biefstuk wil ik graag geven
Aan een jongen ver van hier
Hij zou weer kunnen leven
Zonder honger, met plezier!
Er zit nog biefstuk in de pan
En daar houd ik écht wél van
Stuur mijn biefstuk maar per boot
Naar een land vol hongersnood
Als we alle restjes sturen
Zal de honger niet lang duren
Is de ellende snel voorbij
En is de hele wereld blij
Oh, was dat maar waar! Dan waren we zo klaar! (2x)
Allemaal!
Oh, was dat maar waar! Dan waren we zo klaar! (4x)


Het publiek is laaiend enthousiast. Net als de jury. MONEY en D’ARGENT
lopen naar voren. JERRY THUISMAN komt ook weer op. Hij wil de
microfoon pakken, maar wordt weggeduwd door MISTER MONEY en
MADAME D’ARGENT. Zij duwen JERRY THUISMAN van het podium af.
DE JURYLEDEN krijgen ook geen kans om iets te zeggen. MONEY en
D’ARGENT slaan allebei een arm om JOHNNY heen. HUGO komt ook het
podium op.
MONEY

Fantastisch!

D’ARGENT

Daar zit muziek in!

MONEY

Je bent echt geweldig, Johnny!

D’ARGENT

We mogen toch wel Johnny zeggen?

JOHNNY

Eh… eh…
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MONEY

Of wil je liever dat we mijnheer X. zeggen?

JOHNNY

Eh, nee hoor… zeg maar Johnny…

MONEY en D’ARGENT schudden hem de hand.
MONEY

En ik, Johnny… ben Mister Money.

D’ARGENT

En ik… madame D’Argent.

MONEY

(wijst hen nog een keer aan) Money… en D’Argent.

HUGO

(knikt goedkeurend) Dat klinkt duur!

MONEY haalt een stuk papier uit zijn zak en geeft het aan JOHNNY.
MONEY

En dit…

D’ARGENT

… is een contract.

JOHNNY

Een contract?

HUGO pakt het papier uit de handen van JOHNNY.
HUGO

Wauw! Dat is een contract!

JOHNNY

Een contract?

SANNE

Jaha! Een contract! Je weet toch wel wat een contract is?

MONEY

Je mag voor ons gaan werken.

JANNE

(steekt armen in de lucht) Wauw!

SANNE & JANNE

Mammie!!! We worden beroemd!

HUGO leest het contract snel door.
MONEY

Je hoeft alleen maar één krabbeltje te zetten.

D’ARGENT

Maar doe het snel. Want we hebben nog meer te doen! Dit
is showbusiness. En da’s een bijzondere wereld!

JOHNNY

(schudt z’n hoofd) Eh… ik weet het niet, hoor.

HUGO

Je weet het niet? Man, dit is fantastisch!

JOHNNY

Ik heb advies nodig.

SANNE

Dat geven wij je wel…

JANNE

Onderteken het zo snel mogelijk!

16

JOHNNY haalt zijn steen tevoorschijn en wrijft erover. Alle mensen op het
podium ‘verstijven’, alleen JOHNNY blijft bewegen.

SCENE 5. OP HET PODIUM
Het licht gaat een paar keer aan en uit. De HELPENDE
RAPPERTJES komen tevoorschijn en rappen hun lied.
Lied 7: Rap & Rop 1
(Rap)
(Rop)
(samen)

Ik ben Rap
En ik ben Rop
We brengen jou er boven op
we geven jou een goeie tip
we lossen altijd alles op

Vraag maar snel, man
Wij helpen wel, man
En wees niet bang, man
Het duurt niet lang, man
Je wordt weer blij, man
Net als wij, man


Yeah, yeah
Yeah, yeah

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah!

JOHNNY kijkt de HELPENDE RAPPERTJES vragend aan.
RAP

Waar zit je mee, man?

ROP

Wat is er niet oké, man?

JOHNNY

Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil graag zingen… maar
het gaat allemaal zo snel opeens…

RAP

Vraag bedenktijd, man!

ROP

Morgen is toch ook op tijd, man!

JOHNNY

Wat mij betreft wel, ja. Ik heb geen haast.

RAP

Of volgende week, man!

ROP

Raak niet zo van streek, man!

JOHNNY

Maar zij hebben wel haast.

RAP

Als zij niet kunnen wachten…
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ROP

… komen er wel weer andere talentenjachten!

JOHNNY

Tja… Dat denk ik ook wel ja… bedankt voor jullie advies.

RAP

Graag gedaan, man!

ROP

’t Is onze baan, man!

RAP

En doe nou ’s wat minder stijf…

ROP

… en geef ons een high five!

RAP en ROP slaan JOHNNY op zijn
handen. Daarna draaien ze een rondje en
wijzen nog naar hem.
RAP & ROP

Yoh!

JOHNNY

(aarzelend) Eh…. Yoh.

DE HELPENDE RAPPERTJES
verdwijnen en JOHNNY ‘keert terug’ naar
de normale wereld. ALLE ANDEREN
bewegen ook weer. HUGO leest nog
steeds in het contract.
MONEY

Zet die handtekening nou
maar!

D’ARGENT

Dan kan onze prmachine
aan de slag!

JOHNNY

Ik wil er liever nog even over nadenken.

MONEY

Dat zou ik niet doen!

D’ARGENT

Dan hebben we misschien al een ander onder contract. Dit
is showbusiness. Dat is een bijzondere wereld!

MONEY

Voor jou tien andere artiesten…

JOHNNY

Maar… maar…

MONEY

Het is nu… of nooit!

D’ARGENT

It’s Now or never !

SANNE

Wil je nou beroemd worden of niet?

JOHNNY

Eh… ja… eh…
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HUGO

Johnny, doe nou niet zo stom. Het is hartstikke goed. (tikt
op het contract) Je mag vijf jaar lang cd’s maken! En je
krijgt 25% van de winst!

MONEY

Zo veel?

D’ARGENT

Normaal geven we maar 10 procent.

HUGO

Zie je nou wel! Hup, zet je krabbel!

JOHNNY aarzelt nog steeds, maar HUGO duwt het contract onder z’n
neus. En D’ARGENT haalt een pen tevoorschijn.

HUGO

Gewoon even tekenen: Johnny X…

JANNE

Binnenkort… wereldberoemd!

JOHNNY

Maar als ik het nou niet leuk vind?

SANNE

Je zit er maar vijf jaar aan vast!

JANNE

Daarna ben je al weer vrij!

JOHNNY laat zich overhalen. Hij pakt de pen en tekent. De producers
juichen en steken hun armen omhoog.
MONEY

Daar zul je geen spijt van krijgen!
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D’ARGENT

Kom mee. We gaan gelijk naar de studio!

DE PRODUCERS grijpen JOHNNY bij een arm en trekken hem mee.
JANNE en SANNE lopen erachteraan. HUGO volgt ook.
Razendsnel wordt het podium aangepast. De jurytafel is nu een groot
bureau met een bel en wat mappen en papieren erop. Verder wordt er snel
een poster opgehangen van een bekende popartiest.

SCENE 6. IN DE STUDIO
MONEY en D’ARGENT houden JOHNNY nog steeds beiden aan een
arm vast. Ze komen de ruimte van de muziekmaatschappij binnen. HUGO,
SANNE en JANNE komen er vlak achteraan.
MONEY drukt op de bel. Hooguit één seconde later komt er een juffrouw
aanrennen. Ze doet nog snel even haar haren goed met haar handen. Het is
mevrouw ANSJE DE WIT. Ze heeft een rond brilletje op, loopt op hoge
hakken en in een kort rokje (ze trippelt als een echte dame).
MONEY

Dit is juffrouw Ansje de Wit.

ANSJE DE WIT maakt een buiging.
D’ARGENT

(tegen Ansje) En dit is Johnny… Johnny X.

ANSJE

Oh, wat leuk jou te ontmoeten!

MONEY

Als je iets nodig hebt, kun je het haar vragen.

D’ARGENT

Doen wij ook altijd.

MONEY

Is er koffie, Ansje?

ANSJE

Ik ren al!

ANSJE DE WIT rent het podium weer af.
D’ARGENT

Dan kunnen wij ondertussen wat vertellen over ons bedrijf.

MONEY

En onze artiestenstal.

SANNE

Artiestenstal?

JANNE

Het zijn toch geen beesten?

D’ARGENT

Dat scheelt soms niet veel…

MONEY

Er zitten heel wat domme varkens tussen…
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MONEY en D’ARGENT lachen om hun grapje, maar houden daar snel mee
op als ze vreemd worden aangekeken door de anderen. Ze pakken snel wat
cdhoesjes en laten die één voor één zien.
D’ARGENT

Muziek van eigen bodem. Paul de Leeuw!

HUGO

Hebben jullie Paul de Leeuw onder contract? Vet zeg!

MONEY

(knikt) We hebben bijna alle wereldartiesten.

D’ARGENT

En de meesten zijn gelukkig wat minder vet, ja…

MONEY

Hihi (lacht). Hier… Madonna!

SANNE

Wauw, zingt Madonna voor jullie?

JANNE

Misschien komen we haar wel eens tegen!

SANNE

Worden we haar achtergrondkoortje!

D’ARGENT

We hebben nog veel meer. Michael Jackson.

JANNE

Michael wie?

MONEY

Jackson.

SANNE

Wie is dat nou weer?

D’ARGENT

Michael Jackson!

MONEY

Een wereldberoemde Amerikaanse popster.

SANNE & JANNE (verbaasd)

Wereldberoemd? Op ónze wereld?

HUGO

(knikt) M’n opa en oma hebben volgens mij een cd’tje van
hem.

MONEY

Jullie zien: bekende namen!

D’ARGENT

Die goed verkopen!

JOHNNY

Maar ze maken heel andere muziek dan wij?

MONEY

Dat maakt toch niet uit.

D’ARGENT

Het gaat erom dat er cd’s verkocht worden.

MONEY

En andere zaken… Gadgets!

HUGO

Watteh? Gadgets?

D’ARGENT

(knikt) Ja, gadgets… Leuke dingetjes voor de fans…
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MONEY

Sjaaltjes… petjes… shirtjes… van alles!

D’ARGENT

Tja, dit is showbusiness!

HUGO

En da’s een bijzondere wereld…

MONEY geeft HUGO een klap op zijn schouder.
MONEY

Jij begint het te begrijpen!

Lied 8: Rijk zijn is gezond
De solo’s worden door Money en D’Argent gezongen.
Winst maken, winst maken dat is wat we willen
Winst maken, winst maken zonder te verspillen
Winst maken, winst maken, graaien in het rond
Winst maken, winst maken, rijk zijn is gezond!
(MONEY) Ik had toen ik een jaar of acht was
de meeste stuivers van de klas
ik hielp de anderen met rekenen
natuurlijk, deed ik niks voor niks
liet hen een contract ondertekenen
elke staartdeling kostte een riks
Winst maken, winst maken dat is wat we willen
Winst maken, winst maken zonder te verspillen
Winst maken, winst maken, graaien in het rond
Winst maken, winst maken, rijk zijn is gezond!
(D’ARGENT) Vijftien jaar, mijn eerst miljoen
daar kun je echt niet veel mee doen
Mijn vrienden wilden steeds van me lenen
Zeurden dagen aan mijn hoofd
Pas je niet op, is alles verdwenen
En is je spaarvarken leeggeroofd
Winst maken, winst maken dat is wat we willen
Winst maken, winst maken zonder te verspillen
Winst maken, winst maken, graaien in het rond
Winst maken, winst maken, rijk zijn is gezond!
(MONEY en D’ARGENT) Een goed bedrijf, in de showbizz
Het loopt gesmeerd, beslist niet mis
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We lenen sterren geld voor een plaatje
En wordt dat dan een superhit
Dan vloeit de winst terug in ons laatje
’t Is handel waar muziek in zit!
Winst maken, winst maken dat is wat we willen
Winst maken, winst maken zonder te verspillen
Winst maken, winst maken, graaien in het rond
Winst maken, winst maken, rijk zijn is gezond!

Aan het eind van het lied buigen MONEY en D’ARGENT overdreven diep
voor het publiek.

SANNE

Bah!

JANNE

Wat een belachelijk lied!

MONEY

Belachelijk? Niks belachelijk!

D’ARGENT

Hebben jullie dat klapvee gezien?

D’ARGENT wijst naar het publiek.
MONEY

Zij zaten net wel allemaal voor ons te klappen!

D’ARGENT

Die begrijpen dat rijk zijn gezond is!

HET DOEK GAAT WEER DICHT.

SCENE 7. VOOR HET DOEK
De scènes met BARBARA kunnen zich voor het doek/gordijn
afspelen. Dan hoeft niet van decor gewisseld te worden.
BARBARA ziet er schitterend uit: ze heeft echte feestkleding aan. Ze kijkt
op haar horloge, is ongeduldig. Haar vriendin IRMA komt aangelopen.
IRMA

Zo hé! Is er iemand jarig?

BARBARA

Hoezo?

IRMA

Je ziet eruit als een cadeautje!

BARBARA

Ja? Vind je het leuk?

IRMA

Leuk? Het staat je fantastisch! Maar waarom zie je er zo
feestelijk uit? Heb je een afspraakje?
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BARBARA

Eh… nee hoor.

IRMA kijkt haar vriendin lang aan.
IRMA

Echt niet?

BARBARA schudt haar hoofd.
IRMA

Je mag niet liegen tegen vriendinnen, hè?

BARBARA

Oké, oké…

IRMA

Vertel! Vertel!

BARBARA

Johnny vroeg ik vanavond kwam.

IRMA

Johnny? Wauw! Dat is een ster! Te gek!

BARBARA

Maar ik ben hartstikke zenuwachtig.

IRMA

Dan ga ik wel in jouw plaats!

BARBARA

Echt niet!

HET DOEK gaat weer open en BARBARA en IRMA verlaten het podium.

SCENE 8. IN DE STUDIO
ANSJE DE WIT leidt JOHNNY, HUGO, SANNE en JANNE rond.
DE HEER CHIPPENBERG staat bij een apparaat met enorm veel knopjes.
CHIPPENBERG is een wat oudere man, met een bril en een stofjas aan.
ANSJE

Dit is mijnheer Chippenberg. Onze technicus.

De kinderen schudden de hand van mijnheer CHIPPENBERG.
CHIPPIE

Zeg maar Chippie.

ANSJE

Hij is de enige in de hele wereld die dit apparaat kan
bedienen.

SANNE

Wat een knopjes!

CHIPPIE

(heel precies) Er zitten drie miljoen 467 duizend en 124
knopjes op!

JANNE

Zo hé! En wat kun je er precies mee?

CHIPPIE

Al die knopjes hebben hun eigen geluid!
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CHIPPENBERG drukt op een paar knopjes. Er klinken heel aparte
geluiden (van de cd).

Geluidsfragment 9: Geluiden van Chippenberg
HUGO

Dat zit allemaal in dit kleine apparaatje?

CHIPPIE

En nog veel meer! Er zitten miljoenen stemmen in.

SANNE

Stemmen? Van mensen?

JANNE

Wat heb je daar aan?

CHIPPIE

(knikt) Ik kan de stem opnemen van iemand die praat, en
dat omzetten in zang.

SANNE

Van iedereen?

JANNE

Ook van ons?

CHIPPIE

Van jullie. Van de ministerpresident. De koningin. Als ik
wil, kan ik ervoor zorgen dat de koningin een cd’tje maakt.

SANNE

Dan wordt Beatrix een beroemde popartieste!

JANNE

De zingende koningin. Samen met Prince!

CHIPPIE

Je hoeft niet te kunnen zingen om een cd te maken.

De kinderen zijn zeer onder de indruk.
ANSJE

Mijnheer Chippenberg begeleidt al onze artiesten.

CHIPPIE

Zo heb ik ook Jantje Smit beroemd gemaakt.

SANNE

Hoezo?
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JANNE

Kan hij soms niet echt zingen?

CHIPPIE

Niet echt nee…

ANSJE

Mijnheer Chippenberg!

CHIPPIE

Nou ja… hij kan het een beetje… maar ik help hem wel
heel erg met dit apparaat. En zo zal ik Johnny ook gaan
helpen.

JOHNNY

Hoe dan?

CHIPPIE

Jij hoeft niet meer echt te zingen. Je spreekt gewoon je
teksten in, dan maakt dit apparaat er een liedje van.

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

Wij hebben dat al zo vaak gedaan. Jullie kennen vast wel
de groep L4?

Het meidengroepje L4 (LAURA, LIESBETH, LINDA & LENNIE) komt
het podium op. Ze zien er heel vrolijk uit. Staartjes in hun haar, zomerse
kleding, vrolijkrode wangen, enzovoort. Ze praten overdreven enthousiast
tegen het publiek. Het liefst alle vier tegelijk.
L4

Hallo, allemaal! Wij zijn L4!

ANSJE

Denk je dat zij konden zingen toen ze hier kwamen?

DE MEIDEN van L4 knikken allevier.
LAURA

Hartstikke toppie!

LIESBETH

Primadebima!

ANSJE

(schudt hoofd) Echt niet. Ze zongen vreselijk vals!

LINDA

Nou ja!

LENNIE

(schudt hoofd heftig) Nietes, hoor!

ANSJE

Laat maar ’s wat horen.

L4

Okéétje!

L4 begint een bekend liedje te zingen, dat een beetje is veranderd. Ze
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zingen zo vals en zo hard mogelijk. ANSJE houdt haar handen voor haar
oren. Als L4 klaar is, haalt ze haar handen er weer af.
L4

Allle deeuuuren zijn toch veel te hooooooggggg!

ANSJE

Vreselijk! Meneer Chippenberg moest flink aan de
knoppen draaien. Met wat hulp klonk het toen zo!

CHIPPENBERG draait aan allerlei knopjes. De MEIDEN VAN L4 zingen
nu weer het liedje, maar nu iets minder vals en minder hard. ANSJE houdt
wel weer haar handen over haar oren.
L4

Allle deueueueren zijn toch veel te hoooogggg.

ANSJE

Nog steeds was het niet helemaal goed. Maar uiteindelijk
klonk het zo…

CHIPPENBERG draait weer driftig aan knopjes. DE MEIDEN VAN L4
zingen nu zo mooi mogelijk.
L4

Alle deuren zijn toch veel te hoog!

ANSJE klapt in haar handen.
ANSJE

En nu nog wat danspasjes erbij!

L4 danst vrolijk mee op de melodie. CHIPPENBERG gebaart naar ze.
CHIPPIE
Nu mogen jullie weer weggaan, hoor!
Vanaf hier loopt de scène weer gewoon door.
ANSJE

En op het podium kun je makkelijk playbacken!

JOHNNY

Bah! Ik wil helemaal niet pleebekken!

HUGO

Ga jij toch netjes wcbekken!

CHIPPIE

Waarom zou je nog zingen, als dit apparaat het beter kan?

HUGO

Ja? Waarom zou je?

JOHNNY

Ik vind zingen leuk!

HUGO

Maar dit is showbusiness. Da’s een bijzondere wereld!

CHIPPIE

En vanaf nu zing je ook niet meer omdat je het leuk vindt.
Je zingt om cd’s te verkopen!

HET DOEK gaat weer dicht.
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SCENE 9. VOOR HET DOEK
BARBARA en IRMA staan nog steeds voor het doek/gordijn. Op de
achtergrond horen we feestgeluiden. Er wordt muziek gedraaid en een stem
kondigt de prijsuitreiking aan.
STEM (achter gordijn)
Over een halfuur begint de prijsuitreiking!
Maar we gaan nu eerst… dansen!

Er klinkt dansmuziek. Deze muziek mogen jullie zelf uitkiezen, maar jullie
kunnen ook de muziek van De Dansende Mariekes gebruiken. Denk er wel
om dat de dialoog verstaanbaar blijft!
IRMA

Ga je mee naar binnen?

BARBARA

Nee, ik wacht nog even.

IRMA

Hoe laat zou hij komen?

BARBARA

We hebben geen tijd afgesproken.

IRMA

Hij komt vast niet.

BARBARA

(fel) Hoezo niet? Waarom zou hij niet komen?

IRMA

Hij is nou popartiest…

BARBARA

Maar hij heeft gezegd dat hij zou komen!

IRMA

Tja… maar popartiesten zijn niet te vertrouwen!

BARBARA

Johnny wel!

IRMA

Ik hoop het voor je. Kom! Ga mee! Er zijn genoeg andere
kanjers binnen!

BARBARA

Ga jij alvast maar.

IRMA

(vrolijk) Jaha! Ik ga feest vieren!

IRMA loopt vrolijk weg. BARBARA blijft alleen achter.
HET DOEK gaat weer open. BARBARA gaat aan de zijkant het podium af.

SCENE 1 0. IN DE STUDIO
ANSJE DE WIT en de kinderen hebben Chippenberg weer verlaten.
ANSJE heeft een groot rek met kleren tevoorschijn gehaald.
ANSJE

Hier kunnen we wat kleren uitkiezen.
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JOHNNY

Ik heb toch al kleren aan.

ANSJE

Je moet er een beetje stoerder uitzien!

JOHNNY

Stoerder? Hoezo? Ben ik niet stoer dan?

ANSJE

(schudt hoofd) De mensen moeten je herkennen. Je moet
een eigen ‘image’ hebben.

JOHNNY

Een image?

HUGO

Ja, een image!

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

Alle grote artiesten hebben een eigen image.

ANSJE

Een van de eerste artiesten met een heel herkenbaar
image… was Elvis…

Op de achtergrond horen we rock’n’rollmuziek.
ELVIS PRESLEY komt het podium op. Het is een nog jonge ‘knappe’
Elvis. Hij heeft een wit showpak aan en heel veel vet in zijn kuif.
ANSJE

Elvis Presley… Elvis de Pelvis… Elvis… the King!

ELVIS loopt stoer. Hij swingt (vooral met zijn heupen!) op de rockmuziek
en maakt een stoere, zelfverzekerde indruk.
ANSJE

Elvis was wereldberoemd. En heel populair. Vooral bij
meisjes en vrouwen. Misschien wel omdat hij zo
fantastisch met z’n heupen kon dansen!

ELVIS swingt extra overdreven met z’n heupen. Een hele horde fans komt
het podium op. Ze gillen zodra ze Elvis zien en rennen op hem af.
ANSJE

(dromerig) Hmmm… wat een heupen! (weer normaal)
Iedereen wilde een handtekening van Elvis.

De fans staan in de rij voor Elvis. Ze hebben allemaal een notitieboekje en
een pen bij zich. Elvis zet in alle boekjes een handtekening. De fans duwen
tegen elkaar aan in de rij. Ze proberen allemaal als eerste bij Elvis te
komen. En als ze een handtekening hebben, sluiten ze weer opnieuw aan in
de rij. Om weer te gaan dringen en duwen.
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ANSJE

Elvis kon wel dagenlang handtekeningen uitdelen… maar
daar word je natuurlijk niet erg vrolijk van… en als Elvis
niet vrolijk was… ging hij drinken…

Door vrouwelijke fans worden flessen cola naar binnen gebracht. ELVIS
pakt de flessen aan en drinkt ze zogenaamd één voor één op.
ANSJE

… en eten…

Vrouwelijke fans brengen bekers met popcorn. ELVIS eet ervan alsof hij
uitgehongerd is (zoals Koekiemonster koekjes eet).
ANSJE

… zeg maar gerust: vreten!

Er vindt een chaotisch tafereel plaats. Fans vragen om handtekeningen.
Anderen geven Elvis drinken. Weer anderen eten. ELVIS wordt haast onder
de voet gelopen. Op het einde valt hij. Op de grond stopt hij snel een paar
kussens onder zijn kleren, zodat hij weer vreselijk dik overeind komt.
ANSJE

(gaat pas weer verder als Elvis dik is geworden) Van al dat
eten en drinken word je dik… en word je moe…

EEN VROUWELIJK FAN komt nu met een matrasje aan gelopen.
ANSJE

En Elvis was zo moe…

ELVIS gaat op het matras liggen.
ANSJA

En zo log, groot en vet geworden… dat hij besloot om
nooit meer met zijn heupen te bewegen…

ELVIS blijft stil liggen op het matras. Laat zijn hoofd dramatisch zakken.
De muziek wordt uitgedraaid. Met matras en al wordt Elvis door zijn fans
het podium afgetrokken. ANSJE kijkt hem treurig na.
Vanaf hier loopt de scène weer gewoon door.

JOHNNY

Ik weet niet of ik wel zo graag een image wil…

HUGO

Tuurlijk wel! De mensen moeten gelijk zien dat jij Johnny
X bent!

ANSJE pakt een heel opvallend jasje van het rek. JOHNNY protesteert.
JOHNNY

Hoho! Dat wil ik niet! Ik wil gewoon mijn eigen kleren
aanhouden! Ik heb al een image.

HUGO

Jij een image? Dit is showbusiness, man! Dat is een
bijzondere wereld! Met bijzondere mensen!
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JOHNNY trekt het jasje dan toch maar aan. Het is veel te groot voor hem
en het slobbert aan alle kanten. SANNE en JANNE gieren van het lachen.
JOHNNY

Hou ’s op jullie!

SANNE

Het is je eigen schuld…

JANNE

… je lijkt wel een clown!

SANNE

Je moet eerst wat breder worden…

JANNE

… voor je aan je image kunt werken…

SANNE en JANNE blijven giechelen. JOHNNY kijkt ze kwaad aan.
HUGO

Ik vind dat het best meevalt.

ANSJE

(schudt hoofd) Nee, het is wel ietsje te ruim…

ANSJE pakt een nieuw jasje van rek en geeft het aan JOHNNY.
ANSJE

Deze is precies goed, denk ik.

Het is een glitterjasje (of een ander opvallend kledingstuk). JOHNNY trekt
het aan, maar ook dit zit veel te wijd. SANNE en JANNE blijven giechelen.
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HUGO

Geeft je een prima image!

ANSJE

Dat zit als gegoten!

SANNE

(lachend) Als je zo optreedt…

JANNE

(lachend) … stroomt de zaal gelijk leeg…

SANNE

(lachend) Je ziet eruit als vogelverschrikker…

JOHNNY kijkt kwaad hun kant op.
JOHNNY

Ik hou hem aan. Zij hebben er toch geen verstand van.

HUGO

(vult aan) Geen bal verstand.

ANSJE

Heel goed! (kijkt naar SANNE en JANNE) Dan zijn nu
jullie aan de beurt!

SANNE en JANNE houden gelijk op met lachen.
SANNE & JANNE
ANSJE

Wij aan de beurt?

Zo kun je toch niet optreden (wijst op hun kleding).

SANNE & JANNE

Waarom niet?

JOHNNY

Jullie moeten ook aan je image werken!

ANSJE

Inderdaad.

HUGO

Dit is showbusiness. Dat is een bijzondere wereld!

ANSJE

Inderdaad.

JOHNNY

Dan kun je niet in van die hobbezakken blijven
rondlopen…

SANNE & JANNE

(verontwaardigd) Hobbezakken?

SANNE en JANNE vinden het niet meer leuk. Ze lachen niet meer, maar
kijken angstig. ANSJE pakt kleren van het rek. Twee hele korte rokjes en
twee hele kleine rode shirtjes die bij de kleren van JOHNNY passen. Ze wil
ze aan SANNE en JANNE geven, maar die stappen achteruit.
ANSJE

Alsjeblieft. Een tikkeltje gewaagd… maar wel leuk!

SANNE

Een tikkeltje gewaagd?

JANNE

Mijn barbiepop heeft nog meer stof aan d’r lijf!
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HUGO

Trek nou even aan!

SANNE

Echt niet!

JANNE

Wij gaan niet voor gek lopen!

SANNE

Dat laten we aan Johnny over!

HET DOEK gaat weer dicht.

SCENE 1 1 . VOOR HET DOEK
BARBARA staat nog steeds alleen voor het podium. Ze kijkt op haar
horloge en loopt heen en weer tot de muziek begint. Dan gaat ze zitten (op
een stoel of ander verhoginkje), of ze leunt ergens tegenaan.
BARBARA kan dit lied solo zingen, maar het kan ook door een koortje
worden gezongen. In dat geval spreekt BARBARA de gesproken tekst uit.

Lied 1 0: Waar ben je?
Waar ben je, waar blijf je?
Waarom ben jij niet hier?
Je had beloofd te komen.
Waar ben je, waar blijf je?
Je verwoest nu al mijn dromen
Want ik wacht al drie kwartier
Oh, Johnny, waar blijf je?
Of laat je mij alleen?
Je hebt gewoon gelogen!
Oh, Johnny, waar blijf je?
Ik heb tranen in m’n ogen
Want ik vind het echt gemeen!

(gesproken tekst)Misschien, stel ik me ook
wel aan
Ik ben toch zeker niet verliefd?
Ik kan toch met m’n vriendinnen feest
vieren!
Misschien ben je het wel vergeten?
Of heb je wat anders te doen…
Maar ja… Dan had je me dat best even
kunnen zeggen
Je hebt m’n telefoonnummer… toch?
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Waar ben je, waar blijf je?
Waarom ben jij niet hier?
Je had beloofd te komen.
Waar ben je, waar blijf je?
Je verwoest nu al mijn dromen
Want ik wacht al drie kwartier
Oh Johnny, waar blijf je?
Of laat je mij alleen
Je hebt gewoon gelogen!
Oh, Johnny, waar blijf je?
Ik heb tranen in m’n ogen…
Want ik vind het… écht gemeen!


De muziek wordt steeds zachter. BARBARA begint zachtjes te snikken. Op
dat moment komt FRANS WOK aangelopen.
FRANS

Hé, Barbara! Heb jij mijn konijn soms gezien?

BARBARA veegt snel haar tranen weg en haalt haar neus nog eens op.
Daarna draait ze pas haar hoofd naar FRANS WOK. Frans ziet nu pas dat
ze stilletjes zat te huilen.
FRANS

Oh, sorry… ik wist niet…

BARBARA

Geeft niet. Kon je ook niet weten…

FRANS komt dichter naar haar toe.
FRANS

Maar wat is er met je aan de hand? Ben je ziek?

BARBARA schudt haar hoofd.
BARBARA

Met mij gaat alles goed.

FRANS

Of ben jij ook een konijn kwijt?

BARBARA moet daar om lachen.
BARBARA

Geen konijn. Maar wel iets anders, geloof ik…

FRANS gaat naast BARBARA zitten.
FRANS

Dan zijn we allebei zielig. En allebei alleen. Ik mis mijn
konijn… en jij?

BARBARA

Ik mis m’n eh… m’n vriendje…
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FRANS

Nou ja, je kunt beter met z’n tweeën zielig zijn, dan alleen!

BARBARA knikt en glimlacht. HET DOEK gaat weer open.

SCENE 1 2. IN DE STUDIO
MONEY en D’ARGENT hebben het helemaal gehad met SANNE en
JANNE. Ze zijn erg kwaad en komen haast niet uit hun woorden.
MONEY

Als jullie je niet willen aanpassen, dan… dan…

D’ARGENT

Dan… kunnen jullie beter… opz…

MONEY

Opz… moven!

D’ARGENT

Ophoepelen!

SANNE en JANNE halen hun schouders op.
SANNE

Dat vindt vast niet iedereen?

JANNE

(kijkt naar Johnny en Hugo) Toch, jongens?

JOHNNY en HUGO kijken een andere kant op. Ze weten niet goed wat ze
met deze situatie aan moeten.
SANNE

Toch, Hugo!?

JANNE

Toch, Johnny?

HUGO

Ik eh… ik begrijp het wel een beetje…

JOHNNY

Tja eh… het ís natuurlijk wél showbusiness…

SANNE

Johnny!

HUGO

Dat is een bijzondere wereld…

JANNE

Denk jij er ook zo over, Johnny?

JOHNNY

Ik eh… tja eh… Ik trek toch ook gekke kleren aan!

SANNE

Oké.

JANNE

Wij weten genoeg.

SANNE

We moven wel…

JANNE

We hoepelen wel op.

SANNE en JANNE lopen weg. MONEY en D’ARGENT kijken hen tevreden
na. Ze steken hun duimen naar elkaar op en klappen in elkaars handen.
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MONEY

Zo. Dat ruimt op.

D’ARGENT

Zoals het spreekwoord luidt: met koppige meiden is het
eh…

MONEY

… is het lastig eieren zoeken?

D’ARGENT

Eh… moeilijk zaken doen… of zoiets…

HUGO

Tja. Dit is showbusiness, hè. Dat begrijpen ze maar niet.

MONEY en D’ARGENT kijken nu allebei geïrriteerd naar HUGO.
MONEY

Wat doe jij hier eigenlijk nog?

D’ARGENT

Waar bemoei jij je toch steeds mee?

MONEY

Heb jij geen hobby’s?

D’ARGENT

Ga vissen!

MONEY

Postzegels verzamelen!

D’ARGENT

Je moeder pesten!

HUGO

Eh… ik ben Johnny’s persoonlijke begeleider.

MONEY

Je wás Johnny’s persoonlijke begeleider.

D’ARGENT

Wij zíjn nu Johnny’s persoonlijke begeleiders.

MONEY

Je hebt hier dus niets meer te zoeken.

D’ARGENT

Je kunt gaan.

MONEY

Daar is ’t gat van de deur.

D’ARGENT

Adios!

HUGO kijkt naar JOHNNY, in de hoop dat die hem steunt.
HUGO

Johnny, ik begeleid jou al jaren. Zeg er eens iets van!

JOHNNY

Ik eh… ja…

HUGO

Als je niks zegt, ga ik hoor! Zeg dan wat!

MONEY slaat een arm om JOHNNY heen.
MONEY

Johnny hoeft niks te zeggen.

D’ARGENT

Dat doen wij wel voor hem.
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JOHNNY wrijft over zijn steen: HUGO, MONEY en D’ARGENT
verstijven.

SCENE 1 3. IN DE STUDIO
De helpende Rappertjes RAP en ROP komen weer tevoorschijn.

Lied 1 1 : Rap en Rop 2
(Rap)
(Rop)
(samen)

Ik ben Rap
En ik ben Rop
We brengen jou er boven op
we geven jou een goeie tip
we lossen altijd alles op

Ik hoor geklaag, man
Wat is je vraag, man?
Vertel het maar, man
Wij staan al klaar, man
Je wordt weer blij, man
Net als wij, man


Yeah, yeah
Yeah, yeah

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah!

RAP

Hè, hè, dat werd tijd, man!

ROP

Je bent de regie helemaal kwijt, man!

JOHNNY

Alles gebeurt zonder dat ik er iets aan kan doen.

RAP

Je probeert niet eens wat te doen, man!

ROP

Je bent een grote oen, man!

JOHNNY

Maar wat moet ik dan doen?

RAP

Je loopt het flink te verknallen, man!

ROP

Je laat je vrienden één voor één vallen, man!

JOHNNY

(denkend) Tja…

RAP

Straks ben je beroemd in het hele land, man.

ROP

Maar staat er geen één vriend meer aan jouw kant, man!

JOHNNY

Dat wil ik niet!

RAP

Doe er dan snel wat aan, man!
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ROP

Anders is ’t met je gedaan, man!

JOHNNY staart naar de grond en knikt met zijn hoofd.
RAP

En doe nou ’s wat minder stijf…

ROP

… en geef ons een highfive!

RAP en ROP slaan JOHNNY op zijn handen. Daarna draaien ze een rondje
en wijzen naar hem.
RAP & ROP

Yoh!

JOHNNY

Eh ja…. Yoh.

DE HELPENDE RAPPERTJES verdwijnen en de gewone wereld beweegt
weer. HUGO loopt weg.
JOHNNY

Hugo!

HUGO draait zich om. Hij kijkt JOHNNY vragend aan.
JOHNNY

Ik wil dat je blijft.

HUGO

Waarom?

JOHNNY

Jij hebt me altijd begeleid.

HUGO

Nu doen zij dat.

JOHNNY knikt aarzelend.
HUGO

Of wil je met hen breken?

MONEY en D’ARGENT praten op Johnny in.
MONEY

Luister toch niet naar hem, Johnny!

D’ARGENT

Hij is gewoon jaloers.

MONEY

Hij wil ook graag beroemd worden.

D’ARGENT

Maar hij kan zelf helemaal niks.

MONEY

In ieder geval niet zo mooi zingen als jij!

D’ARGENT

Hij gunt het jou niet!

JOHNNY

Hugo. Je moet blijven!

HUGO

Ik moet niks. Ik ga naar het schoolfeest. Ga je mee?
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JOHNNY aarzelt.
MONEY

Als je weg gaat kun je je carrière vergeten.

D’ARGENT

(hoofdschuddend) En dat alleen omdat hij jaloers is…

MONEY

Gewone mensen zijn altijd jaloers…

D’ARGENT

… op popartiesten!

MONEY en D’ARGENT duwen HUGO weg.
MONEY

En nu opz…

D’ARGENT

Eh… moven…

MONEY

Eh… ophoepelen!

HUGO loopt weg. MONEY en D’ARGENT steken hun tong nog naar hem
uit. Daarna richten ze zich weer op JOHNNY.
MONEY

Zo! Nu kunnen we weer zaken doen!

JOHNNY

Maar eh… ik wil eigenlijk ook naar dat schoolfeest…

D’ARGENT

Daar is toch niks aan?

JOHNNY

Maar de prijsuitreiking van de talentenshow is daar ook.

MONEY

Ah, joh. Ze sturen die prijs wel op.

D’ARGENT

Anders haalt juf Ansje hem wel een keertje op.

JOHNNY

Maar eh… ikkeh… ik heb afgesproken…

MONEY en D’ARGENT kijken elkaar eens aan.
MONEY

Nou, dan gaan wij er toch ook heen!

D’ARGENT

Gezellig. Lekker met z’n drietjes!

MONEY en D’ARGENT nemen JOHNNY elk bij een arm en lopen het
podium af.
MONEY

Effe die vette prijs ophalen!

D’ARGENT

Da’s ook showbusiness.

HET DOEK GAAT DICHT.
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SCENE 1 4. FEESTRUIMTE
Deze scène speelt zich af in een feestelijke ruimte. Het kan hetzelfde
decor zijn als waar de talentenshow plaatsvond. Het is leuk om het een
beetje aan te kleden met wat slingers en ballonnen. Deze ‘aankleding’ kan
ook tijdens de scène gebeuren. Er wordt swingende dansmuziek gedraaid.
Het is druk in de zaal. DE DANSENDE MARIEKES staan enthousiast te
dansen. BARBARA en FRANS WOK lopen samen naar de feestruimte.
FRANS

Ik hoop dat ik win. Dan koop ik gewoon een nieuw konijn!

BARBARA

Ik hoop ook dat jij wint!

FRANS

(verbaasd) Hè? Ben je dan niet meer voor Johnny?

BARBARA

Niet alsie me laat zitten.

Geluidsfragment 1 2: Jingle Jerry‛s Talentenshow

JERRY THUISMAN komt de zaal in. Hij pakt een microfoon.
JERRY

Het is tijd voor de prijsuitreiking. De jury mag naar voren
komen.

BERNICE ZAAGMAN, HAJE SMOTSIG en JUF/MEESTER komen naar
voren. SANNE en JANNE komen ook de zaal in. Zij lopen naar BARBARA
en FRANS toe. BARBARA is verbaasd hen te zien.
BARBARA

Wat doen jullie hier? Waar is Johnny?

SANNE

Johnny is gek geworden.

JANNE

Hij heeft ons laten wegsturen.

Nu komt ook HUGO de zaal binnen. Hij loopt naar BARBARA toe.
BARBARA

Ben jij ook weggestuurd?

HUGO

(knikt) Johnny is helemaal doorgedraaid. Hij heeft er echt
alles voor om beroemd te worden.

JERRY THUISMAN onderbreekt het gesprek.
JERRY

Zoho, lieve mensen… De uitslag zal nu snel bekend zijn.
Beste jury… wie heeft er niet gewonnen?

BERNICE

Wij vonden alle kandidaten erg goed.
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HAJE

Wij…? Dat vonden jullie…

BERNICE

Maar er kan er maar eentje winnen.

HAJE

(haalt opgelucht adem) Gelukkig wel ja!

JUF/MR.

En Frans Wok…

FRANS begint uitgebreid en met z’n armen in de lucht te juichen.
HAJE

… heeft niet gewonnen.

Nu zakt FRANS in elkaar. Hij laat zijn armen naar beneden hangen.
BERNICE

Wij vonden zijn goochelact best leuk…

HAJE

(knikt driftig) Ja, ja, dat konijn heeft écht talent!

BERNICE

Maar het was jammer dat hij zijn konijn niet kon
terugtoveren.

JUF/MR

Dan… De Dansende Mariekes…

Nu juichen DE DANSENDE MARIEKES met opgestoken armen.
BERNICE

… hebben bijna gewonnen.

JUF/MR

Maar er was één jurylid dat er niks aan vond.

HAJE

(zogenaamd verbaasd) Oho… wie zal dat nou zijn?

JERRY

Dan blijft er nog maar één kandidaat over…

BERNICE

Ja… de winnaar is…

HAJE

De minst slechte kandidaat vonden wij…

JUF/MR

… Johnny X!

DE BORDJESLOPERS houden de bordjes ‘APPLAUS’ omhoog.
JERRY

Johnny X is de winnaar van deze talentenshow. Johnny,
waar ben je? Johnny, waar blijf je?

Juist op dat moment komen JOHNNY (nog steeds in z’n gekke jasje) en
MONEY en D’ARGENT binnen. De PRODUCERS klappen keihard en
juichen het hardst van allemaal. Alle andere mensen zijn stil of klappen
zachtjes. JOHNNY loopt naar het podium. JERRY geeft hem een hand.
JERRY

Gefeliciteerd, jongen! Hier is de beker. En een enveloppe
met fantastische inhoud!
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JOHNNY

(pakt aan) Dank u wel.

JERRY

Enneh… hoe voel je je nu?

JERRY duwt de microfoon nu recht onder JOHNNY’S neus.

JOHNNY

Eh… niet zo top, eigenlijk.

JERRY

(verbaasd) Niet zo top? Niet zo top?

JOHNNY

Nee…

JERRY

Maar je hebt een gouden toekomst voor je! Je gaat op naar
de top, zou ik zo zeggen!

JOHNNY

(schudt z’n hoofd) Nee… ik ga stoppen met zingen.

JERRY

Watteh? Stoppen?

JOHNNY

(knikt) Ja, ik heb liever vrienden dan dat ik beroemd ben.

JOHNNY trekt zijn gekke artiestenjasje uit en gooit dat de zaal in.
Nu juicht iedereen hard. Vooral BARBARA, HUGO, SANNE en JANNE.
Ze klappen na de laatste zin van Johnny. MONEY en D’ARGENT zijn
totaal verrast. Ze pakken het jasje op en lopen naar het podium.
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DE BORDJESLOPERS houden het bordje ‘APPLAUS’ omhoog.
MONEY

Dat kan niet zomaar!

HUGO

Natuurlijk wel.

SANNE

Hij ziet eindelijk in…

JANNE

… hoe gemeen jullie zijn!

D’ARGENT

Maar je hebt een contract getekend.

MONEY

En contract is contract!

Nu wordt iedereen stil. Daar had niemand rekening mee gehouden.
Behalve FRANS WOK. Hij kijkt vrolijk om zich heen.
FRANS

Een contract? Laat dat maar ’s zien, dan.

MONEY

Ik heb het hier in m’n jasje.

Hij zoekt in zijn jaszakje, maar kan het niet vinden.
D’ARGENT

Ligt het nog in de studio, dombo?

MONEY

Nee, ik weet zeker dat ik het bij me had.

FRANS

(lacht) Je had het ook bij je… Maar nu heb ik het!

FRANS haalt het contract tevoorschijn en toont het triomfantelijk.
IEDEREEN JUICHT. MONEY en D’ARGENT vliegen op hem af. Maar
FRANS geeft het contract snel aan HUGO, die geeft het weer door aan
iemand anders, enzovoort. De producers lopen erachteraan maar krijgen
het contract niet te pakken. Ze stoppen hun achtervolging. Het contract
komt als laatste bij BARBARA terecht. Zij begint het te lezen.
MONEY

Het maakt ook niet zoveel uit.

D’ARGENT

Wij hebben kopietjes in onze kluis.

MONEY

Je moet gewoon je woord houden.

D’ARGENT

Je moet voor ons blijven werken!

JOHNNY

Maar ik wil het niet meer.

LET OP: De musical loopt nog door, maar niet in
deze versie. Komt Johnny X nog onder het contract uit?
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Alle rollen in Op naar de top!
(1) Johnny X (grote popartiest van school) scène 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15
(2) Hugo (beste vriend van Johnny) scène 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15
(34) Sanne en Janne (achtergrondzangeressen van Johnny) scène 1, 4, 5, 6,

8, 10, 12, 14, 15
(5) Barbara (vriendinnetje van Johnny) scène 1, 7, 9, 11, 14, 15
(6) Jerry Thuisman (presentator van de talentenshow) scène 2, 3, 4, 14, 15
(7) Hajé Smotsig (kritisch jurylid van de show) scène 2, 3, 4, 14, 15
(8) Bernice Zaagmans (vriendelijk jurylid) scène 2, 3, 4, 14, 15
(9) Meester/juffrouw (treedt ook op als jurylid) scène 2, 3, 4, 14, 15
(10) Frans Wok (doet mee als goochelaar) scène 2, 3, 11, 14, 15
(1113) De Dansende Mariekes (doen mee als dansgroepje) scène 3, 15
(1415) Money en D’Argent (producers van muziekmaatschappij) scène 4,

5, 6, 12, 13, 14, 15
(1617) De Helpende Rappertjes (hippe helpwezentjes) scène 5, 13, 15
(18) Ansje de Wit (assistente van Money en D’Argent) scène 6, 8, 10
(19) Meneer Chippenberg (technicus van de muziekmaatschappij) scène 8
(20) Irma (een vriendin van Barbara) scène 7, 9, 15
(2123) Bordenlopers (tonen bordjes met ‘APPLAUS’, ‘BOE’ en ‘HAHA’)

scène 2, 3, 4, 14, 15

Rollen in de tussenscènes (niet noodzakelijk)
(2428) Jumpstylers (stelletje springveren) scène 3
(2933) Zanggroepje L4 (stelletje vrolijke zangeressen) scène 8
(34) Elvis (letterlijk een steeds ‘grotere’ artiest) scène 10
(3541) Fans van Elvis (doen alles voor hun idool) scène 10
In de handleiding (standaard bij het musicalpakket) staan diverse tips
over de rollen. Ook staat hierin hoe u eenvoudig het aantal rollen kunt
uitbreiden of verminderen.
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