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Met deze presentatie willen we je een zo uitgebreid mogelijke indruk geven van:

BOSOLEI de musical

Unieke kernpunten van deze musical:
1.   Het thema is algemeen: zomervakantie met de nodige ‘perikelen’. 

2.   De vorm is doorlopende verhaal. De scènes hebben een duidelijke relatie 

met elkaar. Iedere volgende scène laat een deel van het verhaal zien tot  

het plot is bereikt.

3.  Het minimale aantal spelers is 12, het maximale aantal ‘onbeperkt’.

4.   De speelduur is circa 60 minuten, maar kan door eigen inbreng uitlopen tot 

circa 5 kwartier.

5.  Alle kinderen een geschikte rol.

6.  SBO geschikt.

7.  Aantal liedjes: 8

8.  Handige meezing-karaokes voor de leerlingen 
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Marjolein de Boer zingt, samen met haar klasgenoten 

het afscheidslied van de musical. Na afloop staat haar 

vader uit het publiek op en roept door het applaus zijn 

dochter. De auto staat voor de school geparkeerd, klaar 

voor vertrek naar Frankrijk. Daar heeft Thijs de mooiste plek 

op de camping ‘Le Beau Soleil’ gereserveerd. Maar ... haast 

is geboden, want te laat aankomen betekent onherroepelijk 

‘weg mooie plek’. Marjolein schaamt zich natuurlijk 

verschrikkelijk en met een hoop ruziënd kabaal verlaat het 

gezin de feestzaal.

Deze zonnigste musical ever… 
laat iedereen SHINEN!

1

Bij de afscheidsmusical roept Thijs vanuit de zaal dat dochter 
Marjolein direct mee moet. Ze moeten haastig vertrekken 
naar hun gereserveerde plaats op de camping in Frankrijk. 
Deze paniekerige start is het begin van een dolkomische reeks 
gebeurtenissen op camping ‘Le Beau Soleil’. 

1. Het verhaal per scène



5

Voor de school staat ‘de vakantie-auto’ klaar. De kokende 

Marjolein, de sussende moeder, de gespannen vader 

en het nog brave broertje stappen in. Gelukkig slaat de 

weigerende motor na enkele pogingen aan en scheurt het 

gezin de Boer weg. Het ♪lied ‘Kilometervreter’ suggereert de 

reis naar Frankrijk. Deze verloopt natuurlijk niet vlekkeloos, 

want bij Parijs rijdt Thijs rechtdoor in plaats van linksaf ... 

2

De bordendrager/ster vertelt het publiek wat er na 

de ‘fatale misser’ met het gezin de Boer is gebeurd. 

Thijs heeft zijn oude record ‘omrijden’ met 375 kilometer 

‘verbeterd’. Helaas is de gereserveerde plaats aan iemand 

anders toegewezen. Gelukkig was er nog nèt een plaatsje 

vrij naast het toiletgebouw. Na het ♪lied ‘Le Beau Soleil’ 

maken we kennis met de ‘boys’ van de camping.

3
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We zien Thijs de Boer in een spectaculair gevecht 

verwikkeld met een leger vliegende insecten. Nadat de 

slag door Thijs is gewonnen ploft hij uitgeput in zijn stoel. 

Daar zit hij niet erg lang. Als Tobias vertelt dat Marjolein 

met jongens zit te ‘flikflooien’ springt hij uit zijn vel! Dan 

verschijnt Marjolein ten tonele. Ze krijgt direct de wind van 

voren. De arme dochter heeft al snel door dat ze door haar 

broertje is ‘verlinkt’. Het gelijknamige lied sluit deze scène 

af. 

4

Thijs gaat persoonlijk de zaak bij het zwembad bekijken. 

Met Patricia, Tobias en Marjolein zit hij aan de ene kant 

van het zwembad. De ‘boys’ zitten met een paar meisjes 

aan de andere kant. De druk wordt de grote sterke Thijs al 

snel te groot. Hij kiest het hazenpad. De arme Patricia moet 

het maar opknappen. Al gauw zwicht ze voor haar dochter, 

wanneer deze vraagt of ze met de jongens en meisjes mag 

gaan surfen. Het gelijknamige spetterende lied besluit deze 

scène.

5
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De bordendrager/ster laat 

middels het bord zien dat het 

‘3 dagen later’ is. Ook vertelt hij/zij 

wat er zoal is gebeurd. Dan komt 

een bonte stoet oplopen, die met 

veel kabaal aankondigt dat er die 

avond een grandioze feestavond 

in de grote zaal van de camping is. 

Iedereen wordt uitgenodigd om een 

act te presenteren. Ook zal een ‘Miss en Mister verkiezing’ 

uitwijzen wie zich Miss en Mister Beau Soleil mag noemen. 

Dat belooft wat! 

Hoe romantisch ... tijdens ‘de party’ verklaren Wouter 

en Marjolein hun liefde voor elkaar. Maar nèt voordat 

de twee elkaar gaan kussen springt Thijs ertussen. De 

spanning loopt nog even hoog op. De twee lopen zelfs met 

verhitte hoofden naar buiten om ‘het uit te vechten’. Dan 

weet Wouter met woorden de zwakke plek van Thijs te raken 

en komen ze omarmd weer binnen. En dus is iedereen blij 

op camping ‘Le Beau Soleil’.

6

In deze scène zien we hoe de 

verschillende campinggasten, tijdens 

de spetterende feestavond, tegen elkaar 

‘strijden’. De kids zetten hun beste beentje 

voor bij de talentenjacht. De ouders laten 

zien hoe mooi ze zijn om ‘Miss en Mister 

Beau Soleil’ te worden.

7

8
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2. Rolbeschrijving en kleding
Als voorbeeld een pagina uit de hand-

leiding op welke wijze de rollen en de 

kleding worden beschreven en in beeld 

gebracht.

Gezin de Boer

  Vader Thijs, moeder Patricia, zoon(tje) Tobias en dochter Marjolein.  

Een vrolijk gezin met ‘karakteristieke’ leden. Thijs is een type ‘ruwe 

bolster, blanke pit’. Veel praatjes, maar als het er op aankomt een grote 

lieverd. Patricia is aanvankelijk heel meegaand, maar staat later flink 

op haar strepen. Marjolein is een lief-pre puberend meisje, dat flink 

met haar vader botst. Tobias speelt een ‘vrije rol’ in het gezin. Hij is 

komisch en weet iedereen handig te bespelen.

Leerlingen groep 8 

  Als leerlingen van groep 8 (eigen/eigentijdse kleding) zingen ze uit 

volle borst het afscheidslied ‘Bye Bye school’. 

Leerkracht

   Vrouwelijke/mannelijke leerkracht zelf bepalen. Deze rol kan ook door 

de echte leerkracht van groep 8 worden gespeeld (leuk effect) of door 

een leerling worden geïmiteerd (kleding, wijze van spreken).

Applausman/vrouw

  Geheel volgens eigen fantasie aankleden, bijvoorbeeld 

met een grote handjes-ketting. Deze rol kan door 

hetzelfde kind of door meerdere kinderen worden 

gespeeld. Het tonen van het bord applaus kan ook worden 

uitgebreid door het publiek roepend aan te manen: 

“Applaus’!

Kijk voor meer 

kostuumsuggesties

op ons Pinterest-account:

pinterest.com/jingomuziek
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3. Rollenschema/rolverdeling
Het overzicht geeft de omvang van de rollen en de scènes waarin ze zich afspe-

len aan. Onder ‘beurten’ staat het totaal aantal en onder de betreffende cijfers 

het aantal tekstbeurten per scène. Onderaan het rollenschema wordt per scène 

het totaal aantal spelers aangegeven.
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4. Indruk van de tekst/soort dialogen
Als voorbeeld enkele scène-delen uit het tekstboek om een indruk te krijgen van 

de tekst/soort dialogen. 

    SCÈNE 1
  Alle kinderen staan op het speelvlak klaar om het ‘afscheidslied, zeer 

uitbundig, te zingen. 

 

1♫  Lied 1: Bye bye school

 Bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school.

 Bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school.

 We gaan je nu verlaten. En moeten jou dus achterlaten.

  Jouw maatje wordt te klein. We knallen er echt uit. Het doet een beetje pijn.

  So bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school. 

 Bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school.

 Het lijkt zo kort geleden, dat wij op peuterfietsies reden.

 We scheurden door de tijd, acht groepen basisschool. 

 Net zand dat door je vingers glijdt.

  Oh bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school.

 Bye bye school bye bye school zwaai zwaai school dag school.

 break/modulatie

 Bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school. 

 Bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school.

 We gaan je nu verlaten en moeten jou dus achterlaten.

  Jouw maatje wordt te klein. We knallen er echt uit. Het doet een beetje pijn.

  So bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school. 

 Bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school.

  O o bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school dag school.

  O o bye bye school bye bye school, zwaai zwaai school ... BYE BYE!

  Na afloop laat de bordendrager/ster het publiek middels het bord ‘applaus’ 

hard klappen. Half zichtbaar voor het publiek staat de leerkracht herhaaldelijk 

te roepen: “buigen en lachen ... buigen en lachen”.  

Midden in het applaus staat Thijs de Boer op. Thijs is de vader van Marjolein, 

één van de afscheidnemende achtste groepers. Hij roept naar zijn dochter, op 

het speelvlak:

Thijs : Marjoleintje ... Marjolein.

Leerkracht : Lachen, buigen en juichen!

Thijs : (harder) Mar... jo... lein!!

Marjolein : Nee hè ...

Thijs : (nog harder) Marjolein, direct meekomen ... NU!

 De leerkracht stapt naar voren.

Leerkracht : Wat staat u daar nou te brullen meneer de Boer.

Thijs : Ja eh sorry ... ik wil weg. Tobias opstaan! (zoontje blijft zitten)

Bosolei   de musical       www.jingo.nl
1
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Leerkracht : En dat kan echt niet een paar minuutjes wachten?

Patricia : Oh mevrouw/mijnheer ................................................... (naam leerkracht) 

  het spijt me verschrikkelijk maar ...

Thijs : Ik wil gewoon nu weg, punt uit! (wenkt) Tobias!

Patricia : Mijn man windt zich verschrikkelijk op als we met vakantie gaan, ziet u.

Thijs : Ik heb toch heel geduldig naar die musical zitten kijken of niet soms?

 
Patricia : Eh ja natuurlijk schat, maar eh ...

Thijs : Mooi zo, dan wil ik nú weg, want dan zijn we precies vóór de spits in 

Parijs. Tobias opstaan nu! (zoontje staat op)

Patricia : Maar ik ...

Thijs : (gaat fel door) En dan komen we nog nèt op tijd op de camping aan!

Leerkracht : En dat kan niet een kwartiertje later?

Thijs : Nee meester/juf .............., dat kan niet een kwartiertje later! Die man 

zei duidelijk door de telefoon: “Absolument pas trop tard monsieur”. 

En als u een beetje Frans spreekt, weet u precies wat dat betekent.

Leerkracht : Absoluut niet te laat meneer!

Patricia : Hij zei ook nog zoiets van “complet totalement complet”.

Thijs : (paniekerig) Mee Marjolein ... nu! Tobias lopen!

Patricia : Het was een bijzonder leuke musical meester/juf ... en eh bedankt 

voor alles en eh ... prettige vakantie.

  Pa trekt zijn zoontje Tobias omhoog. Marjolein loopt nijdig van het speelvlak 

richting ouders. Ze zwaait, zich diep schamend, naar haar klasgenoten. Deze 

staan een beetje beteuterd te kijken.

Leerkracht : (boos) Insgelijks mevrouw de Boer ... een hele prettige vakantie!

2♫
 De changeermuziek ‘pas trop tard’ wordt gestart. De familie de Boer loopt 

gestrest af. De kinderen, die op het speelvlak staan, ‘druipen af’. De leerkracht 

kijkt de familie de Boer na. Als ze weg zijn loopt hij/zij ook weg. De auto wordt 

op zijn plek gezet. Even later komt het gezin de Boer op. Ze praten heftig tegen 

elkaar terwijl ze ‘in de auto gaan zitten’.

www.jingo.nl       Bosolei   de musical
2
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Marjolein : Beláchelijk. Hoe haal je ‘t in je kersenpit?!

Patricia : Een beetje respect voor je vader Marjolein.

Marjolein : Respect, respect? Hij zet mij waanzinnig voor paal en dan ...

Thijs : Helemaal niet. Ik zet jou helemaal niet voor paal.

Tobias : Nou ik vind ‘t anders een behoorlijke afgang.

Thijs : Komt mooi uit. ‘t Was toch net afgelopen.

Marjolein : Het was nog helemaal niet afgelopen. We wilden nog een speciaal 

bedanklied voor de meester/juf zingen.

Thijs : Dat kan toch ook best zonder jou?

Patricia : Nou Thijs, da’s ook niet aardig.

Tobias : Echt een complete afgang.

Thijs : Klep dicht Tobias!

Marjolein : (boos) Niks klep dicht Tobias. Dit is echt (explosief) BELACHELIJK!

  Marjolein zet haar koptelefoon op en kijkt boos uit het raam. Tobias gaat een 

stripblad lezen. Het is een moment stil. Dan zegt Thijs vrolijk:

Thijs : Zo, zit iedereen lekker?

 Niemand reageert. 

Thijs : Alle koffers aan boord?

Tobias : (brutaal) Nee die staan nog in de schuur, nou goed?

Thijs : (negeert Tobias) Paspoorten?

Patricia : Check!

Thijs : Reservering camping?

Patricia : Check!

Thijs : Kratten met eten?

Tobias : (beetje plagend) Je had toch zo’n haast Pa?

Thijs : (negeert Tobias weer en herhaalt nadrukkelijk) Kratten met eten?

Patricia : Check!

 
  Marjolein merkt dat er niet wordt gereden.  

Ze zet haar koptelefoon af en kijkt verbaasd.

Bosolei   de musical       www.jingo.nl
3
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Thijs : Navigatie apparatuur?

Patricia : Eh … ja eh … nou eh …

Marjolein : (hard) Ik had dat bedanklied dus wel tien keer kunnen zingen!

Thijs : (negeert en zegt vrolijk) Mooi, dan zou ik zeggen ... fasten your seatbelts 

... ready to go ...  vakantie!

3♫     Thijs start de auto. Deze doet het niet.

Thijs : Nee hè! 

  Thijs blijft starten, roept dingen als ‘wat een rotding’, bonkt op het stuur etc. 

Dan start de auto en scheurt het gezin weg.

Patricia : (wanhopig) Rustig Thijs ... alsjeblieft.

  De koorkinderen komen op, gaan om de auto staan en zingen het lied 

‘Kilometervreter’. De inzittenden volgen de tekst middels mimiek en 

bewegingen.

 Lied 2: Kilometervreter
 
 instrumentaal intro

koortje:  Kilometervreter, kilometervreter, 

 kilometervreter, kilometervreter, 

 kilometervreter, kilometervreter.

 Racen op de snelweg, meedoen met de rest.

 Vooral niet zitten trutten, dat haat iedereen als de pest.

 Honderdvijftig minimaal, beuken op ‘t gaspedaal oh yeah ... aha …

 Wijzen op je voorhoofd, ‘wat een slome drol’.

 Dan maar rechts passeren, ach gut nou gaat ie uit z’n bol.

 Zo die kneus zijn we voorbij nu vliegensvlug naar Beau Soleil aha ... oho …

 instrumentaal tussenspel

koor: Een kilometervreter, die spoort echt voor geen meter. 3 x

  De muziek valt bijna stil. Ze staan in een file. Terwijl de muziek zacht doorgaat 

roept Thijs:

Thijs : Nee hè ...

Marjolein : Wat is er?

Thijs : File!

Tobias : Ook dat nog!

www.jingo.nl       Bosolei   de musical
4
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Patricia : Hè gelukkig ...

Thijs : Gelukkig?

Patricia : Ja even rust ...

Thijs : Even rust, even rust? Ik wil helemaal geen ‘even rust’,  

ik wil door door door…

Patricia : Rustig Thijs rustig, Frankrijk ligt er morgen ook nog.

Thijs : Eh ja … en die camping dan?

Patricia : Nou die camping dus ook.

Thijs : Maar niet die plek. Die man zei duidelijk door de telefoon:  

“Absolument pas trop tard monsieur”. En als jij een beetje Frans 

spreekt, weet je precies wat dát betekent.

Patricia : Absoluut niet te laat meneer!

Thijs : Exactement!

  Thijs stapt uit de auto, staat onrustig te kijken en te gebaren.  

Wanneer het verkeer weer op gang komt en de zang begint, stapt hij weer in.  

Het koor (goed timen!) zingt:

Koor:  Een kilometervreter, die spoort echt voor geen meter. 2x

 Een kilometervreter, die YES daar gaat ie weer!

 En van z’n één, naar z’n twee. En van z’n twee, naar z’n drie.

 En van z’n drie naar z’n vier. En van z’n one two … one two three four!

 instrumentale solo

 Racen op de snelweg, meedoen met de rest.

 Vooral niet zitten trutten, dat haat iedereen als de pest.

 Honderdvijftig minimaal, beuken op ‘t gaspedaal.

 Honderdvijftig minimaal, beuken op ‘t gaspedaal.

 Honderdvijftig minimaal, beuken op ‘t gaspedaal oh yeah ... oh ho … oh ho …

  Aan het einde van het lied verdwijnen de koorkinderen. Een bordendrager/ster 

laat zien dat de familie de Boer bij ‘Parijs’ is aangekomen.  

We horen drukke verkeersgeluiden, veel getoeter. Pa wijst op z’n voorhoofd  

en roept een paar keer dingen als ‘hé idioot, kan je niet uitkijken’. 

Patricia :  Hoe moeten we nou Thijs?

Thijs : Gewoon de navigatie aanzetten Patries. Dan weet je ’t zo.

Patricia : Eh ja eh … dat wordt lastig, want ik heb die spullen in het medicijn-

tasje gedaan.

Thijs : (schrikt) Wàt?

Bosolei   de musical       www.jingo.nl
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Patricia : Ja, ik dacht …

Thijs : (fel) Jij dacht?

Patricia : (trots) Mijn Thijs weet altijd zo goed de weg.

Tobias : Valt tegen hoor. Bij de laatste uitwedstrijd kwamen we ook twee uur 

te laat.

Thijs : Klep dicht Tobias.

Patricia : Echt waar?

Tobias : Verloren zonder een bal te raken.

Thijs : (harder) Klep dicht Tobias, je …

Patricia : (onderbreekt en zegt triomfantelijk) Gelukkig heb ik nog een kaart! 

(vouwt kaart uit)

Marjolein : (hard eraan toevoegend) Uit het jaar nul!

Patricia : Hier naar rechts Thijs.

Thijs : (opgelucht) Heel fijn liefje. Hij gaat lekkerrrr!

Tobias : Ik moet plassen.

Marjolein : En ik wil een hamburger!

Thijs : Hoe moeten we nu Patries?

Patricia : (aarzelt en rommelt met de grote kaart) Eh …

Tobias : Ik pies in m’n broek hoor!

Marjolein : Een drie dubbele Big Mac.

Patricia : Ik word gek!

Thijs : Even uitstellen tot na Parijs, schat.

Tobias : Kijk de Eiffeltoren.

 Thijs kijkt ernaar.

Patricia : (paniekerig) Hier naar rechts Thijs!

Thijs : Wàt, zeg je dat nu pas ... hoe ... hé Franse knoflooktenen ...  

hoepel ‘s op!

Tobias : Ze hebben een Nederlands kenteken pa.

Patricia : (kijkt achterom) Ja je kan Thijs, nu!

www.jingo.nl       Bosolei   de musical
6
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Marjolein : Onwijs bedankt mam ... daai.

Patricia : Eh ja eh ... daai.

  De jongens en meisjes lopen ook weg en roepen zwaaiend ‘daai’ tegen de zaal. 

De zaal zou hierop kunnen reageren. Als ze dat niet doen herhalen de kinderen 

het nadrukkelijk.

Zaal : Daai.

Tobias : Zullen wij dan maar een potje gaan badmintonnen mam?

Patricia : (lachend) Okay Tobi, dat doen we.

8♫
  De twee staan op en lopen het speelvlak af. De muziek wordt aangezet.  

De als ‘surfers’ verklede koorkinderen + het groepje jongens en meisjes, 

waartoe Marjolein behoort zingen en swingen:

 Lied 6: Surfen!

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil. 

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil.

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil.

 Er bestaat niks mooiers dan met een plankie over water te scheuren.

 De wind door je haren, de zon op je bol.

 Met een snelheid van een speedboat, er zijn echt geen gevaren.

 Een sisa surfer weet wat je daarmee bedoelt.

refrein: We gaan surfen surfen, lekker surfen surfen.

 We gaan surfen surfen, lekker surfen surfen.

 Op de zee of een meer gaan we waanzinnig tekeer.

 Over de golven schieten we heen en weer.

 We gaan surfen surfen, lekker surfen surfen.

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil. 

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil. 

  Instrumentaal spel. De saxofonist(e) playbackt.  

De kinderen pakken hun surfplank en gaan surfen.

refrein: We gaan surfen surfen, lekker surfen surfen.

 We gaan surfen surfen, lekker surfen surfen.

 Op de zee of een meer gaan we waanzinnig tekeer.

 Over de golven schieten we heen en weer.

 We gaan surfen surfen, lekker surfen surfen.

brug: Surfen surfen, lekker surfen. Surfen surfen, lekker surfen.

 Surfen surfen, lekker surfen. Surfen surfen, lekker surfen.

 Surfen surfen, lekker surfen. Surfen surfen, wa wa wa wa wa wa wa 

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil.

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil.

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil.

Bosolei   de musical       www.jingo.nl
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 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil.

 Water, mast, plankie en zeil. Water, mast, plankie en zeil.

                     SCÈNE 6
  Op de uitloper van het lied loopt iedereen vrolijk swingend af.  

De bordendrager/ster komt op, toont het bord ‘3 dagen later’ en zegt:

Bordendrager : Drie dagen later zit Thijs de Boer nog steeds de krant te lezen. Van een 

ontspannen vakantie is geen sprake. Thijs voelt zich als een veredeld 

soort toiletjuffrouw of pleeboy, zo u wilt. De hele dag worden de 

wc’s naast zijn hoofd doorgetrokken. Hij heeft al meerdere pogingen 

gedaan om vrouw en kinderen te interesseren kastelen te bezoeken 

en andere uitstapjes te maken. Maar daar heeft de familie geen zin 

in. Tobias heeft inmiddels twee maatjes gevonden en Marjolein traint 

voor de wereldkampioenschappen windsurfen ... met Wouter. Moeder 

Patricia is ook in haar element. Zij staat met iedere campingbewoner 

te badmintonnen. Veertig graden in de schaduw of niet, zij sjuttelt 

(shuttlet) zich helemaal driedubbel dol.

9♫
  Direct na de laatste zin wordt sfeermuziek ‘bonte stoet’ aangezet. De 

bordendrager/ster loopt weg. Er wordt gechangeerd. Dan komt, terwijl er 

wellicht nog wordt gechangeerd, een bonte stoet oplopen (dit goed timen met 

de lengte van de muziek). De vier personages blazen op feesttoeters, ratelen 

met ratels en roepen afwisselend, terwijl de muziek zachter wordt gezet:

1 : Mesdames et messieurs ...

2 : Ladies and gentlemen ...

3 : Meine Damen und Herren ...

4 : Dames en heren ...

1 : Ce soir ... 

2 : Tonight ...

3 : Heute Abend ...

4 : Vanavond ...

1 : Grand spectacle ...

2 : Big show ...

3 : Ein Grosses Spektakel

4 : Een wervelende show ...

1 : Fantastische optredens van onze campinggasten.

2 : Een Miss en Mister verkiezing.

www.jingo.nl       Bosolei   de musical
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3 : Miss en Mister Beau Soleil!

4 : En last but not least ...

1 : Ter afsluiting ...

2 : Een geweldige ...

3 : Dance party!

4 : YES!

zelf 
bepalen
♫

  De muziek wordt gestart. Een groep kinderen komt op. Ze dansen/playbacken 

zeer spectaculair, op zelf uitgekozen, muziek. De aankondigers blijven er 

omheen staan en supporten de act. Na afloop verdwijnt de playbackgroep. De 

aankondigers herhalen onder luid getoeter en geratel hun aankondigingstekst 

(mesdames et messieurs ...)Terwijl ze langzaam het speelvlak aflopen, komen 

de vijf ‘boys’ op. Ze kijken hoe de bonte stoet wegloopt en zeggen dan:

Ted : Lachen zeg. Zullen we meedoen?

Wouter : Tuurlijk, te gek!

Mack : De smashing boys met de waanzinnige party-act ...

Ko : Bi be la bo bo ...

Allen : (tegelijk) Beau Soleils ... YES!

Stef : Dat winnen wij dus moeiteloos.

Wouter : Are you sure?

Stef : Tuurlijk (slaat als Tarzan op z’n borst). Wij zijn onoverwinnelijk!

Mack : Volgens mij zitten die meiden ook behoorlijk te broeden.

Ko : Op wat voor eieren? Kippen, ganzen of kangoeroes?

 Iedereen lacht.

Wouter : Ik denk niet dat we ze moeten onderschatten.

Ted : Zeker niet. Die tantes zijn niet voor de poes.

 De andere vier reageren met miauw-geluiden.

Mack : Misschien heb je gelijk Wouter. Laten we onze tijd niet verkletsen. 

Kom op boys, rehearsal!

Stef : Re ... wat?

Mack : Rehearsal. Oefenen eh repeteren.

Bosolei   de musical       www.jingo.nl
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Ted : Tot de vonken er van af spetteren.

Allen : (tegelijk) YES!

  Ze lopen lachend en druk pratend weg. Van de andere kant komt Patricia 

lachend met twee andere moeders oplopen. De drie dames hebben een 

badmintonracket in de hand.

Patricia : Miss Beau Soleil. Dat lijkt me wel wat.

Kitty : Dat win jij gegarandeerd. Jij ziet er nog zo fantastisch uit.

Patricia : Voor m’n leeftijd?

Loes : Ik doe ook mee. Kan mij ‘t schelen.

Patricia : Jij ook Kitty?

Kitty : Ik eh ... (lachend) Daan zal me zien aankomen.

Loes : Ben jij bang voor je man?

Patricia : Dan doet ie toch ook mee?

Kitty : Da’s een goeie. Die kerels van ons moeten ook meedoen. 

Loes : We halen alles uit de kast om ze over te halen.

Patricia : Als dat bij Thijs lukt, is dat hetzelfde als de Mount Everest beklimmen.

Kitty : Oh … die Thijs van jou wordt moeiteloos nummer één.

Patricia : Denk je echt?

Loes : Absoluut! Ik vind ‘t echt een stù ... eh … een hele leuke man om te zien.

Kitty : Zeg maar gerust een stuk!

Patricia : (lachend) Ik zal de boodschap overbrengen. Misschien dat ie dan wel 

meedoet.

Kitty : Ja, dat is een goed idee. We zeggen tegen onze boys dat alle vrouwen 

van de camping ze een spetter vinden. Dan doen die ijdele haantjes 

zo mee.

Loes : Kijk meiden, zó moet je mannen nou aanpakken!

  De drie lopen lachend weg. Ze kruisen Tobias en zijn vriendjes, die komen 

oplopen.

Maarten : Hebben jullie de prijzen gezien, die je kunt winnen?

Tobias : Ikke niet.
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5. Decor
Bij de onderstaande voorbeelden van decor-opstellingen worden uitgebreide 

beschrijvingen en tips gegeven.

www.jingo.nl    Bosolei de musical 12 

D. 3. Projectie foto’s/filmbeelden in/buiten decor      
 
In deze musical kunnen ter ondersteuning foto’s en filmbeelden worden gebruikt.  

De technische mogelijkheden om foto’s en filmbeelden te vertonen verschilt per school. Dit zal 

variëren van een eenvoudige projectie aan de zijkant van het speelvlak tot projectie op 

decorstukken. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, zoals de mogelijkheden van de zaal, de 

afmeting van het speelvlak etc. Maar ook dat deze technische toevoeging het spel niet mag storen. 

Vind hierin zelf een balans en laat het vooral een weergave zijn van júllie voorstelling en júllie school. 

 
D. 4. Doorloop decors met zetstukken (fietsdozen).  
 
Decor 1 : Scène 1 
Locatie : Ruimte/podium waar afscheidsmusical wordt gespeeld. 

Opstelling : Het is een leuk effect om de kinderen tijdens het lied op 'verschillende niveaus' te  

   laten staan/zitten. Bijvoorbeeld de voorste kinderen zitten, de achterste kinderen  

   staan op een verhoging etc. Hiervoor kunnen stoelen/banken worden gebruikt. 

Zetstukken : Hetgeen, met drie sheets/panelen (uitleg D.2), op de zetstukken wordt  

   aangegeven verbeeldt de essentie van het lied. 
    
   Voor deze en alle andere scènes geldt … het is een voorbeeld, dus maak er  

   gerust iets anders van! 
 

 
    
Decor 2 : Scène 2 
Locatie : Snelweg / autoroute 
Opstelling : De auto wordt tijdens changeermuziek ♪2 ‘pas trop tard’ op de juiste plek gezet.  

   Er zijn meerdere mogelijkheden voor de auto: 

   1. Er worden vier krukjes neergezet en hiervoor een schot geplaatst met een  

       getekende auto. 
                                                  

 
 
 
 
 
 
   2. Er worden vier krukjes neergezet. De bestuurder heeft een los stuur. 

    3. Zelf bepalen. 
    Een schuine positie is aan te raden. Dit om alle inzittenden goed te laten zien en     

    horen. Voor het overige zijn geen extra decormiddelen nodig. 
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Changement : Wanneer er t.b.v. het openingslied stoelen/banken zijn gebruikt om meerdere  

   niveaus te maken worden deze gechangeerd. 
Zetstukken : De grote snelweg-afbeelding kan op de achterzijde van de zetstukken zijn  

  geschilderd. Draai ze om en schuif ze goed tegen elkaar.        
 

 
 
Decor 3 : Scène 3 
Locatie : De camping ‘Le Beau Soleil’ 
Changement : Tijdens  scène 2 worden de sheets/panelen van decor 1 vervangen door  

   sheets/panelen van decor 3. Tijdens ‘changeergeluiden 4 ♪ snelweg-vogels  

  worden de zetstukken omgedraaid. 
 Zetstukken : Middels simpele afbeeldingen wordt aangegeven dat we op een camping zijn. 

 

 
 
Decor 4 : Scène 4 
Locatie : De campingplek, naast de toiletten, van de familie de Boer. 

Opstelling : Tijdens het changement, aan het einde van het lied 'Boys', wordt een 'zitje'  

   opgezet; twee klapstoelen + parasol. Deze spullen worden tijdens het naspel van  

   het lied 'Verlinken' aan de andere kant neergezet t.b.v. de zwembadscène. Hierbij  

   kan, zo mogelijk, een reclame-parasol de andere parasol vervangen. 

Changement : De sheets/panelen van decor 3 worden vervangen door sheets/panelen van decor 4.  

 
Zetstukken : Omdat Patricia de Boer fanatiek badmintont en Thijs de Boer een permanent  

   gevecht met diverse insecten voert, is gekozen voor deze afbeeldingen. 
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Decor 5 : Scène 5 
Locatie : Bij het zwembad 
Changement : De sheets/panelen van decor 4 worden vervangen door sheets/panelen van decor 5. 

Zetstukken : De afbeelding op de zetstukken kan worden aangevuld met attributen als  

   zwembandjes, handdoeken op de grond etc. 
 

 
 
Decor 6 : Scène 6 
Locatie : De grote zaal van de camping ‘Le Beau Soleil’.  

Opstelling : In deze en de volgende scènes worden meerdere zelfbedachte acts  

   gepresenteerd. Het speelvlak moet hiervoor zo ruim mogelijk worden gelaten.  

   Door de zetstukken uit elkaar te zetten kan hierdoor ook worden opgekomen.  

Changement : Zodra de muziek van ♪ 9 ‘bonte stoet’ klinkt worden sheets/panelen van decor 5  

   vervangen door sheets/panelen van decor 6. Versieringen, bijvoorbeeld een  

   vlaggetjeslint, zorgen voor een feestelijk tintje! Binnen de lengte van de muziek 

   moet er dus worden gechangeerd en aansluitend (of deels gelijktijdig) door ‘de  

   bonte stoet’ de feestelijke aankondigingen laten doen. 

Zetstukken : Op de zetstukken staan afbeeldingen die muziek, zang en dans verbeelden. 

    

Kijk voor meer 
kostuumsuggesties
op ons Pinterest-account:
pinterest.com/jingomuziek
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6. Partituren
Op deze wijze zijn de partituren uitgewerkt.
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7.  Wat zit er in het musicalpakket?
Direct na bestelling krijg je toegang tot de downloadpagina. Aan alles 

is gedacht, zodat instuderen en uitvoeren van de musical een feest wordt!

*  PDF handleiding: Een uitgebreide handleiding waarin per scène een overzichte-

lijke beschrijving  staat van de rollen, kleding, rekwisieten, toneelaanwijzingen, 

decor en opstelling op het toneel. Daarnaast staat de handleiding bomvol tips 

over geluid, regie, decorbouw rolverdeling en grime.

*  PDF tekstboek: Het script met de dialogen en liedteksten.

*  Digitaal tekstboek: Het wordbestand waarin de mogelijkheid wordt geboden 

om teksten en/of rollen aan te passen.

*  PDF partituren: De partituren (melodielijnen en akkoorden) van alle liedjes.

*  MP3 bestanden: Vier MP3-bestanden van de liedjes en sfeer-changeermuziek-

jes, geluidseffecten. 

*  Rolverdelingsschema  

(invulbaar) 

* Decortips 

* Regietips (film)

* Poster (A3 en A4)

*  Plaatsbewijzen
* Programmaboekje
*  Uitnodigingskaarten

Musicalregie van A tot Z JINGO’s filmgallery leerlingpagina

Tip publiciteit: Je maakt de uitvoering compleet 
met deze extra’s. Vul namen, data etc. zelf in en print deze prachtige full colour ‘graphics’.
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8. Kleine groep - grote groep/veel-gestelde vragen
Het uitvoeren van deze musical door een groep van 20-30 kinderen is ideaal. 

Maar…

BOSOLEI de musical kan zowel door kleine, vanaf circa 12 spelers, als grote 

groepen worden gespeeld. In beide gevallen worden de rollen verdeeld over het 

aantal spelers. Bij een kleine(re) groep zullen de spelers vaker op het speelvlak 

staan t.o.v. een grote(re) groep. In alle gevallen is iedereen verzekerd van een 
geweldige inbreng!
Vragen, zoals over kleine-grote groep, 

worden uitgebreid beantwoord op:

Tips:
1.   Download op de musicalpagina ‘musicalregie van A tot Z’ en lees hoe je 

de musical stap voor stap instudeert. Gratis service!

2.   Wil je, ter voorbereiding van de musical, een aantal leuke muziek- en toneel-

lessen geven? Dan is Zingen en Acteren ideaal!  

Voor een klein bedrag maak je grote stappen! Lees hier meer over:  

www.jingo.nl/lieduitgaven/zingen/zingen-en-acteren

www.jingo.nl/

veelgestelde-vragen
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