MUSICAL JUNGLEBEAT
Los script. Leerlingenscripts staan in twee versies op CD 3 of de USB-stick: een versie met 2 pagina’s
per vel of losse pagina’s om als boekje te printen. Uitgebreide regie-aanwijzingen, extra informatie
en illustraties staan in het fullcolour handboek voor de leerkracht/regisseur. Posters, uitnodigingen
en andere extra’s staan op CD 3 of de USB-stick. Zowel de cd-box, USB-stick als het handdboek zijn
onderdeel van het musicalpakket.
ROLVERDELING VERSIE BASIS - 18 - 34 spelers
1 Kenny Boeijen: Van boef tot held met een gouden hart, zegt ‘ken’ in plaats van ‘kan’
(heeft zangsolo)
2 Slimme Sjaak: Grappige rol, maat van Kenny of toch niet?
3 Freek Pronk: De reisleider in de jungle, weet alles van dieren en planten
4 Mevrouw Van Jengelen: Grappige dame die zeurt omdat ze de verkeerde reis heeft geboekt
5 Finn Nieto: Regisseur die wanhopig een film probeert te maken
6 Claire van Wouten: Actrice, maar vooral diva op de filmset
7 Sam: Acteur die Tarsam speelt, maar dat gaat niet helemaal goed
8 Romy: Vriendin van Esmee, denkt ook dat ze in een escaperoom zit
9 Esmee: Meisje dat denkt in een escaperoom te zitten
10 Fleur: Meisje dat geïnteresseerd is in flora en fauna
11 Anna: Actrice die een anacondakoningin speelt, slist als ze in haar rol is
12 Sonny: Doet het geluid van de film en kan heel goed luisteren (heeft zangsolo)
13 Leroy Lens: Cameraman van de film
14 Klaske Klapper: Energiek meisje, is opnameleidster en heeft een filmklapper
15 Tuur: Figurant, krijgt de rol van Krokobil/Bill (die kan praten met een krokodil)
16 Luur: Figurant, speelt Dill (de krokodil), de boezemvriend van Bill
17 Rob Prop: Regelt alles op de set zoals de props en de effecten
18 Harry Stijl: Stylist die het zogenaamd heel druk heeft
19 Jente Draad: Assistente van Harry Stijl
20 Superjongen: Figurant, speelt Held
21 Supermeisje: Figurant, speelt Superheldin
22 Piraat: Figurant, speelt Piraat
23 Elsa: Figurant, speelt prinses (Marit)
24 Stunt Luc: Leider van het stuntteam, maar durft niks (Thijmen)
25 Stunt Kier: Zus van Luc, durft nog minder (Kira)
26 Stunt Eef: Zus van Luc en Kier, durft absoluut niks (Eefje)
27 Stunt An: Vrouw van Luc, durft alles, maar doet niets voor niks (Ann)
28 Stunt Huug (Durft alles, zegt hij. Maar als puntje bij paaltje komt…..)
28 t/m 34: Danscrew van Lied 7: Gaan met die banaan. Evt. ook krokodillen in lied 5: Krokobil.
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HET SPEL - VERSIE BASIS - JUNGLEBEAT
SCÈNE 1
Scène 1A
Lied:
Junglebeat
Personen:
Claire van Wouten, Sam, Freek Pronk, Kenny Boeijen, Slimme Sjaak, Esmee, Romy, Fleur
en Mevrouw Van Jengelen.
Iedereen op voor Lied 1: Junglebeat.
Rekwisieten:
Verrekijker (Freek Pronk), rugtas, notitieblok en pen (Esmee en Romy), zonnebril, handdtas
en bessen (Mevrouw Van Jengelen), bloem en rugtas (Fleur).
Scène 1B
Lied:
De wereld van de film
Personen:
Claire van Wouten, Anna, Sam, Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Slimme Sjaak,
Kenny Boeijen, Esmee, Romy, Fleur, Finn Nieto, Klaske Klapper, Leroy Lens en Sonny.
Iedereen op voor Lied 2: De wereld van de film.
Rekwisieten:
Nepslang (Anna), handdtas en deodorant (Mevrouw Van Jengelen), props (Rob Prop),
filmklapper (Klaske Klapper), camera (Leroy Lens), koptelefoon en richtmicrofoon (Sonny).
Start nu gelijk de cd/USB-stick voor Lied 1: Junglebeat.
Tijdens de eerste klanken van het lied komt iedereen op.
Lied 1: Junglebeat
CD 1: track 1, zang of CD 2: track 1, 40% en track 12, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.
Iedereen:

In de jungle!

1.
Hoor je de dieren?
Kijk, apen zwieren
van boom tot boom.
Van Jengelen: Een krokodil…
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Iedereen:

Wees stil!
Een groene wereld, een mooie wereld.
Ik wil hier wonen.
Van Jengelen: Ik wil weg!
Iedereen:
Waarom?
Kom, we gaan hier de boel verkennen.
Van Jengelen: Hoor ik een leeuw?
Iedereen:
Welnee joh, en ik schreeuw...
Refrein:
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom, geniet van junglebeat.
Whoohoo.
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom geniet, de trommels razen.
In de jungle!
2.
Iedereen:
Wel duizend planten
en olifanten.
Wie gaat er mee?
Van Jengelen: Durf het niet aan.
Iedereen:
We gaan!
Een groene wereld, een mooie wereld.
Ik wil hier wonen.
Van Jengelen: Ik wil weg!
Iedereen:
Waarom?
Kom, we gaan hier de boel verkennen.
Van Jengelen: Hoor ik een leeuw?
Iedereen:
Welnee joh, en ik schreeuw...
Refrein:
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom, geniet van junglebeat.
Whoohoo.
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
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Kom geniet, de trommels razen.
In de jungle!
Brug:
In het woud,
al eeuwenoud,
waar de mens niks aan gedaan heeft, puur natuur.
We zijn hier te gast
dus opgepast.
Ik verheug me op een spannend avontuur.
Refrein:
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom, geniet van junglebeat.
Whoohoo.
Junglebeat!
Voel je, voel je die junglebeat?
Hoor je, hoor je die junglebeat?
Kom geniet, de trommels razen.
In de jungle!
Whoooooo hé!
Iedereen gaat af behalve Claire van Wouten.
Start gelijk de cd/USB-stick voor de spannende junglemuziek.
Spannende junglemuziek
cd 1: track 2, of
cd 2: track 2, 40% en track 13, soundmix of
USB-stick: alle versies
START SCÈNE 1A
Claire van Wouten staat even in een freeze en kijkt vervolgens verschrikt en vol spanning om zich
heen. Ze is bang.
Claire van Wouten: (roept) Help! O, help dan toch, ik ben verdwaald! Wie o wie kan deze
prachtige meid helpen? Help me!
Sam: (rent op met Tarzan-kreet) Ooooowhoeoooowhoeoooo! Geen paniek, hier ben ik: Tarsam!
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Claire van Wouten: (bang) O nee, een wildvreemde vent! Wie ben jij? Ga weg. (wappert
hem theatraal weg met haar handen)
Sam: (kijkt achter zich waar die vreemde vent dan zou moeten staan) Vreemde vent? Ik zie
niemand. Waar dan? Ik... (loopt richting Claire)
Claire van Wouten: (onderbreekt Sam) Staan blijven jij! Anders ga ik keihard gillen.
Sam: Maar je wilt toch hulp? Ik ben hier in de jungle geboren, laat mij je helpen.
Ik ben een held... (draait naar publiek en knipoogt) de man van je dromen.
Claire van Wouten: (gilt) Aaaaaaah! (rent in paniek af) Help me dan toch!
Sam: (blaast in zijn hand en controleert zijn adem) Nee, dat kan het niet zijn.
(tegen het publiek) Zo’n meisje, helemaal alleen in de jungle. En hoe komt ze hier... het is
hier reuzegevaarlijk! (gaat af en roept ondertussen) Wijffie!
De excursiegroep komt op. Freek Pronk, Fleur, Mevrouw Van Jengelen, Esmee, Romy, Slimme Sjaak en
Kenny Boeijen.
Freek Pronk: (loopt voorop) Natuurlijk is het hier veilig! Zolang jullie maar bij mij blijven, jullie
excursieleider. Laten we elkaar eerst eens beter leren kennen. Ik ben Freek Pronk. (tegen Kenny)
En jij?
Kenny Boeijen: Kenny Boeijen.
Freek Pronk: (denkt na) Waarom kan het je niet boeien?
Kenny Boeijen: Ik heet Kenny... Kenny Boeijen.
Freek Pronk: O, dat ken... Ik dacht even dat je niet geïnteresseerd was, haha! (lacht een
beetje gemaakt)
Kenny Boeijen: (bloedserieus) Nee, totaal niet.
Freek Pronk: (lacht weer gemaakt) Haha! (bedenkt zich ineens wat er gezegd is) O?
Slimme Sjaak: (tegen Freek) Ja, daarom heb ik Kenny uitgenodigd om op avontuur te gaan in de
jungle. Misschien kan dat hem eindelijk boeien. Wij zijn namelijk goeie vrienden. (geeft Freek een
hand) Slimme Sjaak is de naam.
Esmee: (overdreven enthousiast) Hoi, ik ben Esmee en dit is mijn vriendin Romy.
Romy: (overdreven enthousiast) Wij vinden het zooo gaaf om in deze escaperoom te zitten.
We kunnen niet wachten op een clue om in een nieuwe ruimte te komen!
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Freek Pronk: (beetje verbaasd) Nee nee, dit is een echte jungle.
Esmee: Hmmm. (tegen Romy) Dat is vast een verborgen hint of zo.
Op de achtergrond ziet Mevrouw Van Jengelen wat bessen hangen. Ze scharrelt er nieuwsgierig
naartoe.
Fleur: Ik ben Fleur, dol op flora en fauna. Meneer Pronk, wat kunt u vertellen over de planten en
dieren om ons heen?
Freek doet (overdreven) zijn mond open om te gaan vertellen, maar wordt onderbroken.
Kenny Boeijen: (ongeïnteresseerd) Boeien.
Slimme Sjaak: (stoot Kenny aan) Jawel, man! Ik heb een verhaal opgevangen dat er planten in deze
jungle zijn met gouden bladeren.
Kenny Boeijen: Dat ken nie!
Slimme Sjaak: (knipoogt veelbetekenend naar Kenny) Nooit van bladgoud gehoord?
Esmee: (al zoekend naar aanwijzingen) Wat een spannende room, Romy.
Romy: (enthousiast) Ik geef je op een briefje: dat bladgoud is weer een hint!
Mevrouw Van Jengelen plukt ondertussen de bessen die ze gezien heeft en wil ze opeten.
Freek Pronk: Luister, er zijn hier wel duizend planten en.... (schrikt als hij naar Mevrouw Van
Jengelen kijkt) Stop! Niet opeten, die bessen zijn giftig!
Mevrouw Van Jengelen: (spuugt ze snel uit en is boos) Wat?! En dat zegt u nu pas?
Ik dacht een leuke trip te gaan maken op de rug van een olifant. Maar wat is het hier benauwd, wie
regelt hier de airco? (wappert zich koelte toe met haar hand)
Slimme Sjaak: (tegen Kenny) Ze is inderdaad giftig!
Mevrouw Van Jengelen: (tegen Freek) Hoelang heb ik nog te leven?
(gaat op de grond liggen en zegt dramatisch) Ik ga vast op de grond liggen... (alleen haar
hoofd omhoog) en zie ik nog een olifant of niet?!
Fleur: (kijkt naar de bessen in de hand van Mevrouw Van Jengelen) U heeft geluk, deze bessen zijn
oké!
Freek Pronk: Maar die bessen ernaast zijn wel zeer gevaarlijk. Niet meer zomaar iets in uw mond
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stoppen, Mevrouw… (kijkt haar vragend aan)
Mevrouw Van Jengelen: (staat boos op) Van Jengelen is de naam. Ik verwacht een leuke,
interessante trip! Maar wel zonder gevaar, dus laat mij een aardige tijger zien, nu!
Slimme Sjaak: Eerst die planten met die gouden bladeren graag!
Freek Pronk: Mensen, mensen, laat alles maar aan mij over. Volg mij, dan kan er niks
gebeuren. (cynisch tegen het publiek) Wat een leuke mensen... op naar het moeras. Laterrrrr!
Esmee en Romy: (overdreven enthousiast) Gaaf, een nieuwe ruimte!
Iedereen gaat af.
START SCÈNE 1B
Claire van Wouten rent op, nog steeds in paniek.
Claire van Wouten: (buiten adem) Waarom moet mij dit nou overkomen? Ik dacht leuk een stukje
te vliegen, moet ik een noodlanding maken. En dan kom ik terecht in deze jungle waar ik achterna
wordt gezeten door…
Anna komt op.
Anna: (heeft een nepslang om haar arm en slist een beetje) Ssss… Anna… ssss…
Claire van Wouten: (vertrouwt het niet) Anna? Anaconda zeker! Ga weg, slang.
Anna: Sssst... kindje. Sssstil maar, wees niet bang. Ik zal je sssnel verlossssen.
Claire van Wouten: (bang, wijst naar Anna’s arm) Waar gebruikt u die slang voor?
Anna: (draait spannend om Claire heen) Dat issss vragen naar de bekende weg! Wat denk je zelf?
Claire van Wouten: (droog) Niet voor de tuin. Het is toch geen tuinslang?
Anna: Sssslimme meid, hoor! En knap ook... (veelbetekenend) om op te vreten.
Sam springt het podium op.
Sam: (doet Tarzan-kreet) Ooooowhoeoooowhoeoooo! Stop!
Anna: Tarssssam? De held van de jungle?
Sam: (tegen het publiek) De knappe held van de jungle! (tegen Anna) Weg jij... dit meisje is voor mij!
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Anna: Sssse is van mij!
Claire van Wouten: O nee!
Sam: (tegen Claire) Pas op voor slangenkoningin Anna met haar Honda… ik bedoel
Conda. Ze is (doet ook een sisgeluid) ssslecht. Rennen, meisje, vlucht!
Claire van Wouten rent gillend af.
Anna: (boos) Ssssukkel, ik krijg jou nog wel! Dan ben ik klaar voor een uitgebreid gevecht.
Sam: (springt in gevechtshouding) Kom maar op! Waarom nu niet dan?
Anna: Omdat ik op mijn tong heb gebeten en ik ben sssso giftig als wat. Wat een sssstresssss!
Anna loopt boos af.
Sam: (roept Anna achterna) Je bent nog niet van mij af, slang! Snel naar het meisje... (tegen het
publiek) zonder mij is ze verloren! (rent af)
De excursiegroep komt weer op. Fleur, Mevrouw Van Jengelen, Freek Pronk, Esmee, Romy,
Slimme Sjaak en Kenny Boeijen.
Freek Pronk: (wijst richting een vogel) En daar ziet u dus de toekan-vogel, is hij niet prachtig?
Mevrouw Van Jengelen: O wat geweldig, het logo van Van der Valk, een heerlijk restaurant.
(verzucht) Eindelijk even ontspannen.
Slimme Sjaak: Is dat niet een kaketoe?
Kenny Boeijen: Gelukkig, want ik ken het echt niet langer ophouden!
Esmee: (wijst richting de vogel) Een nieuwe aanwijzing!
Romy: Die vogel moet vast mee naar de nieuwe room.
Freek Pronk: (zuchtend tegen publiek) Ik heb in mijn leven heel wat vreemde vogels gezien, maar dit
slaat alles.
Fleur: Volgens mij hebben sommigen verkeerd geboekt.
Slimme Sjaak: Iemand moet het ze even tactvol uitleggen.
Kenny Boeijen: Doe ik wel!
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Slimme Sjaak: Durf je dat?
Kenny Boeijen: Ja boeien, natuurlijk!
Mevrouw Van Jengelen, Esmee, Romy: jullie zijn… stapelgek.
Mevrouw Van Jengelen, Esmee en Romy: Wat?!
Kenny Boeijen: Stapelgek op leuke vakanties, stapelgek op escaperooms, maar dit is de echte jungle.
En in de jungle is alles een groot avontuur. Niet dat het mij kan boeien, maar Freekie Pronk hier (wijst
naar Freek) zegt het.
Esmee: (tegen Romy) Deze hint snap ik niet, jij?
Romy: (verrukt) Wat een room, wat een spanning.
Mevrouw Van Jengelen: (boos tegen Freek) Nou, er is hier anders nog niks gebeurd.
Claire van Wouten: (rent in paniek op) ... Bijna opgegeten door een slang, arme
ik! Helemaal alleen in de...
Freek Pronk: (bezorgd tegen Claire) Hallo, kan ik u helpen? Bent u hier helemaal alleen, zonder gids?
Claire van Wouten kijkt verbaasd om zich heen en ziet dat er andere mensen zijn.
Sam: (komt weer op met Tarzan-brul) Ooooowhoeoooowhoeoooo! Ik help u, vrees niet, schone
dame.
Mevrouw Van Jengelen: Schone dame? Deze arme meid loopt zo te zien al heel lang in de jungle.
Ik heb gelukkig deodorant in mijn tas! (spuit deo onder de armen van Claire)
Claire van Wouten: (verbluft, met haar armen nog in de lucht) Dit staat helemaal niet in het
script, wie zijn jullie?
Freek Pronk: Ik leid excursies in de jungle. (verbaasd) Maar wie zijn jullie? (tegen Sam) Ga jij
soms carnaval vieren?
De filmcrew komt op van achter in de zaal. Deze bestaat uit Finn Nieto, Sonny, Leroy Lens en Klaske
Klapper.
Finn Nieto: (roept naar het podium, rustig, met autoriteit) Ja, stop maar! (geïrriteerd) Wie heeft deze
mensen daar neergezet? Wat doen die mensen daar op mijn set?!
Freek Pronk: Set? Wat bedoelt u?
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Finn Nieto: (komt nu het toneel op) Wij filmen hier in de jungle, beste man. Ik ben Finn... Finn Nieto,
regisseur. (wijst naar Claire) En herkent u haar niet? Claire van Wouten, de beroemde actrice. We
maken hier haar nieuwste bioscoophit.
Claire van Wouten: Nou ik weet het niet hoor! Ik heb zulke slechte teksten (doet zichzelf overdreven
na) Help! O, help dan toch, ik ben verdwaald!
Sam: Nou, mijn rol is nog stommer. Loop ik bijna te vechten met een slang, die meer lijkt op
een oude sok met pingpongballen in plaats van ogen.
Anna rent op, nog volledig in haar rol.
Anna: Sssso, nou heb ik je, Tarssssam... Ik eet je op!
Sam: Kappen nu! We zijn gestopt.
Anna: (direct uit haar rol, slist niet meer) O gelukkig, ik hoop dat het met een slisser afloopt... wat
een slechte film.
Finn Nieto: Nee, mensen, het is geweldig! Een meisje, weerloos en alleen. En een held met brede
kaaklijn. Zo’n originele film wordt bijna nooit meer gemaakt. Alles kan in ... (maakt het groot, ziet
het helemaal voor zich) de wereld van de film. (tegen Freek) Haal jouw mensen hier snel weg. (tegen
de filmcrew) Maak de set klaar… en... actie!
Start gelijk de cd/USB-stick voor Lied 2: De wereld van de film.
De hele filmcrew blijft op toneel, de excursiegroep loopt af. Verder komen Rob Prop, het Stuntteam,
Superjongen, Supermeisje, Piraat en Elsa op. Het Stuntteam kan een deel van het refrein specifiek
zingen. De figuranten Superjongen, Supermeisje, Piraat en Elsa komen in de instrumentale break
een voor een naar voren om een pose te geven en even in de spotlight te staan.
Lied 2: De wereld van de film
CD 1: track 3, zang of CD 2: track 3, 40% en track 14, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.

Iedereen:

Stuntteam:

1.
Ben je er klaar voor?
Daar gaan we dan.
Ben je er klaar voor?
Ontspan je dan.
En wordt het spannend?
Verman je dan
want onze film is te gek!
Maar die is nog lang niet klaar.
Een nieuwe scène staat gepland.
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En alles moet nu kloppen.
Het publiek is zeer verwend.
Finn:

Geluid...
Camera...
En actie!

Klaske Klapper klapt met haar filmklapper.

Iedereen:

Refrein:
Film! Film! Film!
De wereld van de film,
dat is het helemaal.
Humor! Drama! Spanning!
De wereld van de film,
die heeft het allemaal.
Er wordt keihard gewerkt
aan een knaller van een hit.
En iedereen die in de bios zit
die roept dan:
Film! Film! Film!
De wereld van de film.
En deze vind ik geniaal.
Geniaal!
2.
En vele prijzen,
we gaan voor goud.
Winnen de Oscar.
Dus welbeschouwd
staan hier de winnaars
waar men van houdt.
Want onze film is te gek.

Stuntteam:

Maar die is nog lang niet klaar.
Een nieuwe scène staat gepland.
En alles moet nu kloppen.
Het publiek is zeer verwend.

Finn:

Geluid...
Camera...
En actie!

Klaske Klapper klapt met haar filmklapper.

Junglebeat – versie BASIS © bennyvreden.nl

11

Iedereen:

Refrein:
Film! Film! Film!
De wereld van de film,
dat is het helemaal.
Humor! Drama! Spanning!
De wereld van de film,
die heeft het allemaal.
Er wordt keihard gewerkt
aan een knaller van een hit.
En iedereen die in de bios zit
die roept dan:
Film! Film! Film!
De wereld van de film.
En deze vind ik geniaal.
Geniaal!
Instrumentale break
Er wordt keihard gewerkt
aan een knaller van een hit.
En iedereen die in de bios zit
die roept dan:
Film! Film! Film!
De wereld van de film.
En deze vind ik geniaal.
Geniaal!
Geniaal!

Finn Nieto: (geeft applaus) Oké mensen, voorbereiden voor scène 2A. Over vijf minuten terug
op deze plek!
Iedereen gaat af, behalve Finn Nieto, Klaske Klapper, Sonny, Leroy Lens en Rob Prop.
SCÈNE 2
Scène 2A
Lied:
Personen:
Klaske Klapper, Finn Nieto, Leroy Lens, Sonny, Rob Prop, Harry Stijl en Jente Draad.
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Rekwisieten:
Kledingstukken (Jente Draad).
Scène 2B
Lied:
Ik bungel in de jungle
Personen:
Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Esmee, Romy, Fleur, Slimme Sjaak, Kenny Boeijen, Rob
Prop, Klaske Klapper, Finn Nieto, Sam, Claire van Wouten, Stunt Luc, Stunt Kier, Stunt Eef,
Stunt An, Leroy Lens en Sonny.
Iedereen op voor Lied 3: Ik bungel in de jungle.
Rekwisieten:
Gouden bladeren en daarna hoed met gouden bladeren (Rob Prop).
START SCÈNE 2A
Finn Nieto, Klaske Klapper, Sonny, Leroy Lens en Rob Prop staan nog op toneel.
Klaske Klapper: Ik begrijp het gezeur van de acteurs niet, Finn. Volgens mij wordt het een klapper!
Finn Nieto: Klaske Klapper… zijn de acteurs weg?
Klaske Klapper: (knikt) Zeker, allemaal naar hun trailer.
Finn Nieto: (stort in) Het is een drama! Ze spelen allemaal als natte kranten.
De tekst heeft geen inhoud... ik moet ingrijpen zonder dat iedereen in paniek raakt. (zelf in paniek)
Help!
Klaske Klapper: Ja, dat zou een enorme klap voor Claire van Wouten zijn. Ze doet deze film alleen
maar omdat ze denkt dat u er nog vertrouwen in heeft.
Leroy Lens: Finn, ik doe al jaren het camerawerk voor je. Maar ik heb nu wel haarscherp ingezien dat
hier geen focus is. (vraagt aan Sonny) En het geluid, is dat wel oké, Sonny?
Sonny: Wat zeg je? (doet haar koptelefoon af)
Leroy Lens: (brult) Is het geluid goed?
Sonny: (nuchter) Zolang de acteurs niet praten wel ja. Het achtergrondgeluid met alle dieren is
namelijk prachtig.
Finn Nieto: Ik ga ingrijpen, ik gooi het helemaal om… alles! En… ik heb een plan. (iedereen
gaat nieuwsgierig om Finn heen staan) Ik... weg plan… weet het niet! Claire speelt ook zo
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ongeloofwaardig. (gooit handen radeloos omhoog)
Leroy Lens: Ze blijft de ster van je film dus je kunt alles maar beter onder de hoed houden.
Finn Nieto: (krijgt ingeving) Ja! Rob Prop, jij bent van de props. Doe Claire een grote hoed op met
een mooie bloem of zo!
Rob Prop: Nou, dat gaat niet veel verbloemen. En daar is de kostuumafdeling toch voor?
Kijk, daar is ’ie: Harry Stijl en zijn assistente Jente Draad. (wijst naar Harry en Jente)
Harry Stijl en Jente Draad komen op. Harry Stijl loopt voorop en heeft het zogenaamd heel druk.
Jente Draad komt achter hem aan met een hele berg kleding in haar armen.
Harry Stijl: O, druk druk druk! Wat heb ik het toch zwaar.
Jente Draad: (sarcastisch) Ja, heel zwaar!
Harry Stijl: Heeft dan niemand medelijden? Kijk eens hoe druk ik ben met... eh... druk zijn!
Jente Draad: Zeker, meneer Stijl. Ik moet alle kleding maken, stoffen uitzoeken, wassen, en u...
Harry Stijl: Ik heb alle druk!
Finn Nieto: Harry, kan jij een hoed...
Harry Stijl: (onderbreekt Finn, steekt hand op) Geen tijd! Kom Jente, help me even met druk zijn.
Druk druk druk.
Harry Stijl en Jente Draad gaan af.
Finn Nieto: (tegen Rob) Regel jij dan die hoed maar, Rob.
(tegen de rest) Ik moet toch iets doen... of heeft iemand een beter idee?
Sonny: Geen acteurs? Het klinkt hier prachtig.
Finn Nieto: De producent ziet me aankomen. We maken hier geen natuurfilm.
Rob Prop: Nou, die worden best goed bekeken hoor. Zo zag ik laatst…
Sonny: (onderbreekt hem) We hebben genoeg gehoord, Rob!
Rob Prop: (zucht) Oké, ik zoek wel wat. (tegen Klaske) Help je mee, Klaske Klapper?
(loopt hoofdschuddend af) Tjongejonge, of een hoed met iets erop het verschil gaat maken.
Klaske Klapper: (loopt achter Rob aan) Misschien een klaproos?
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Finn Nieto: Geen woord tegen de acteurs. Wij stralen vertrouwen uit! We houden dit onder de hoed.
Iedereen gaat af.
START SCÈNE 2B
Freek Pronk komt op met de excursiegroep achter zich aan.
Freek Pronk: Nogmaals sorry voor deze onderbreking, mensen. Zaten we ineens in een hele
slechte film.
Mevrouw Van Jengelen: Ik heb het gevoel dat ik daar nog steeds in zit. Waar is het echte avontuur...
waar zijn de apen? (kijkt de zaal in) Ik ruik ze wel, maar ik zie ze niet.
Esmee: (kijkt ook de zaal in) Ja, die zijn mooi nagemaakt zeg.
Romy: Net echt, en die daar (wijst naar iemand in de zaal) heeft zo’n rare kont.
Esmee: Nee, dat is haar mond, gekkie.
Freek Pronk: (maakt het spannend) Sssssst.
Fleur: Wat is er? Waarom doet u nou een slang na?
Freek Pronk: (nog steeds spannend) Daar! (wijst naar de coulissen en fluistert) Een giraf.
Volg mij. (wenkt de groep hem te volgen)
Freek Pronk, Fleur, Esmee, Romy en Mevrouw Van Jengelen lopen op hun tenen af.
Slimme Sjaak: (tegen Kenny) Ken jou zeker niet boeien?
Kenny Boeijen: Giraf? Nee, krijg ik een zere nek van het omhoog kijken.
(zucht) Wat doen we hier, Sjaak? De jungle is toch ook niks voor jou? Je zit toch liever gezellig in een
café?
Slimme Sjaak: (samenzweerderig) En precies daar hoorde ik dat verhaal over die planten.
Kenny Boeijen: (moet lachen) Planten? Met die gouden bladeren bedoel je?
Slimme Sjaak: Kenny, luister naar je vriend Slimme Sjaak! Ik hoorde een vent fluisteren over goud.
Kon hem niet goed zien, maar hij zat vlak achter me. Ik dacht: wat hoor ik nou?!
Kenny Boeijen: Ken ik me voorstellen, gab!
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Slimme Sjaak: Helemaal geen grap! Hij bleef maar babbelen dat in deze jungle... (achter Sjaak loopt
nu Rob Prop op, samen met Klaske Klapper) ergens planten moeten zijn met die...
Rob Prop: ...Gouden bladeren. Zijn ze niet prachtig? (tevreden) Laat dat maar over aan Rob Prop.
Klaske Klapper: Deze gaan mooi op de hoed van Claire van Wouten! Wordt het toch nog een gouden
film.
Rob Prop en Klaske Klapper gaan weer af.
Slimme Sjaak: (enthousiast tegen Kenny) Dat zijn ze! En die moeten wij hebben,
Kenny! (samenzweerderig) Dit moeten we slim aanpakken.
Kenny Boeijen: Nee... dat kennen we toch niet maken?
Slimme Sjaak: Jij gaat aanpappen met die Claire en dan jat je die bladeren.
Kenny Boeijen: Die vrouw is bezig met een film, Sjaak!
Slimme Sjaak: Waar jij in gaat spelen. Die Tarsam die ze nu hebben, ga jij vervangen.
Dan is het normaal dat je op de filmset bent en dan sla je je slag.
Kenny Boeijen: (twijfelt) Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ik ken moeilijk zijn
liaan doormidden knippen!
Slimme Sjaak: Briljant plan, Kenny, mijn vriend! Die Tarsam gaat neer, haha!
Slimme Sjaak slaat zijn arm om Kenny Boeijen heen en ze lopen beiden gniffelend af. Finn Nieto en de
filmcrew komen op.
Finn Nieto: Oké mensen, we gaan door met de film! (kijkt om zich heen) Mag ik iedereen weer op de
set?
Sam en Claire van Wouten komen op.
Sam: Meneer Nieto, is dit die scène waarin ik heel vaak aan de liaan moet bungelen?
Finn Nieto: Ja, maar jij niet, daar hebben we het stuntteam voor!
Het Stuntteam komt op.
Stunt Luc: Aan de kant!
Stunt Kier: Aan de kant!
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Stunt Eef: Aan de kant!
Stunt Huug: Aan de kant!
Stunt An: (sussend) Niks aan de hand.
Stunt Luc: Wij gaan eerst kijken of alles veilig is. (stampt op de grond) De ondergrond is hard.
Stunt Kier: Heel hard!
Stunt Eef: Keihard!
Stunt Huug: Kneiterhard!
Stunt An: (haalt haar schouders op) Valt mee.
Stunt Kier: (pakt de liaan) Wij controleren nu de liaan.
Stunt Luc: Ik zie het al: te dun!
Stunt Kier: Ik zie het ook: te dik!
Stunt Eef: Weet je wat ik zie? Het zit te veel tussen dik en dun in!
Stunt Huug: Ik noem dit vol slank!
Stunt An: (kalm) Precies goed.
Finn Nieto: (tegen Stunt Luc) Wat is dit? (tegen Stunt An) Nou, dan doet zij de stunt maar.
Stunt Luc: (stapt gewichtig naar voren) Ho ho, dat kan niet. U heeft gevraagd om een stuntman.
Dit is mijn vrouw.

Finn Nieto: Ook goed, niemand gaat zien dat het Tarsam niet is.
Stunt Kier: Zijn vrouw is geen stuntvrouw, ze doet onze boekhouding.
Stunt Eef: En steunt ons bij gevaarlijk stunts.
Stunt Huug: Eigenlijk doe ik altijd de gevaarlijkste stunt, maar ik ben nu geblesseerd aan mijn uh….
Dunne darm
Stunt An: Maar ik wil het heus doen hoor... als u extra betaalt.
Finn Nieto: Geen sprake van.
Stunt An: Voor een stuntprijs!
Finn Nieto: Nee! Sam, je doet je eigen stunt maar en je roept:
(op melodie Ik bungel in de jungle) Ik bungel, ik bungel, bungel in de jungle!

Claire van Wouten: Nou, dat wordt meer geklungel in de jungle.
Finn Nieto: Claire, niet zo negatief. Wat jij, Rob Prop?

Junglebeat – versie BASIS © bennyvreden.nl

17

Rob Prop komt opgelopen, met een hoed met gouden bladeren in zijn handen.
Rob Prop: Zeker! Hier is een prachtige hoed. (laat hoed zien met gouden bladeren en zet ‘m bij
Claire op haar hoofd) Dan is het morgen weer goed.
Sam: Stuntteam, kan ik niet vallen? (bezorgd) Die liaan ziet er niet echt sterk uit…
Stunt Luc: Ik zou vast een paracetamol innemen.
Stunt Kier: Of twee. Of drie. Misschien vier?
Stunt Huug: Of je gaat gewoon gelijk aan het infuus.
Stuntman Eef steekt 3 vingers in de lucht.
Finn Nieto: Sam, je bent oersterk! Kijk eens wat een spieren. (wijst op z’n armen)
Claire van Wouten: (tegen Sam) Nu nog kunnen acteren... Wat een drama!
Leroy Lens: (tegen Claire) Ja, hou deze blik vast!
Sonny: Ik hoor de wanhoop in haar stem... prachtig!
Klaske Klapper: Dan kunnen we beginnen met de scène, Finn.
Finn Nieto: Mooi. Ik zeg: actie!
Start de cd/USB-stick voor Lied 3. Ik bungel in de jungle.
Iedereen die in deze scène gespeeld heeft, staat voor de camera. Overige spelers staan achter de
camera en zingen mee. Het is leuk om Tarsam steeds op en af te laten gaan met de liaan. Aan het
einde van het lied valt hij op de grond.
Lied 3: Ik bungel in de jungle
CD 1: track 4, zang of CD 2: track 4, 40% en track 15, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.
1.
Iedereen:

Er loopt een meisje, verdwaald en alleen,
daar in de jungle, waar moet ze toch heen?
Ze loopt maar door en maar door, waar gaat ze naartoe?
Die lieve meid is kapot, ze is moe!
Ze rust wat uit want ze is uitgeteld.
Ja ze is toe aan wat hulp, aan een held.
Daar komt ’ie aan, kijk hem gaan,
Hangend aan een liaan.
Maar hij knalt bijna tegen haar aan!
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Refrein:
Ik bungel, ik bungel, bungel in de jungle,
roept onze held, maar kijk o jee.
De liaan breekt zo in twee.
Ik bungel, ik bungel, bungel in de jungle,
roept onze held, maar kijk o jee.
De liaan breekt zo in twee.
En dan valt ’ie naar benee.
’t Zit hem niet mee.

Claire:
Iedereen:

2.
Het meisje riep nog zoiets van:
Kijk uit!
Hij knalde zo tegen een man met een fluit.
O, pas toch op, beste Tarzan,
of hoe je ook heet.
Met dit geklungel is de chaos compleet.
Dus doe je best, red het meisje in nood.
En pas nou op dat je dit keer niks stoot.
Daar komt ’ie aan, kijk hem gaan,
Hangend aan een liaan.
Maar hij knalt weer bijna tegen haar aan!
Refrein:
Ik bungel, ik bungel, bungel in de jungle,
roept onze held, maar kijk o jee.
De liaan breekt zo in twee.
Ik bungel, ik bungel, bungel in de jungle,
roept onze held, maar kijk o jee.
De liaan breekt zo in twee.
En dan valt ’ie naar benee.
En dan valt ’ie naar benee.
’t Zit me niet mee! Au!

Sam:

Sam valt op de grond! Iedereen gaat geschokt af, behalve Sam, Finn Nieto, Claire van Wouten en
het Stuntteam.
SCÈNE 3
Scène 3A
Lied:
-
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Personen:
Finn Nieto, Sam, Stunt Luc, Stunt Kier, Stunt Eef, Stunt An, Claire van Wouten, Tuur, Luur,
Kenny Boeijen en Slimme Sjaak.
Rekwisieten:
Hoed (Claire van Wouten) en script (Finn Nieto).
Scène 3B
Lied:
Een vriend
Personen:
Claire van Wouten, Kenny Boeijen en Slimme Sjaak.
Een deel van de spelers of iedereen op voor Lied 4: Een vriend.
Rekwisieten:
Hoed (Claire van Wouten) en script (Kenny Boeijen).
START SCÈNE 3A
Sam ligt op de grond met zijn been in de lucht. Finn Nieto, Claire van Wouten en het Stuntteam zijn
nog op toneel.
Finn Nieto: (roept) En… we zijn gestopt!
Sam: (heeft pijn) Au, mijn enkel! (zielig) Bel mijn manager, ik moet naar het ziekenhuis.
Stunt Luc: (tegen Finn) Onze werktijd zit er helaas op.
Stunt Kier: (haalt zijn schouders op) En die enkel... ik zie geen enkel verschil.
Stunt Eef: U kunt ons heus nog eens boeken, hoor.
Stunt An: Dat is geen enkel probleem!
Het Stuntteam gaat af.
Claire van Wouten: (tegen Finn) Nou, een geluk bij een ongeluk. We kunnen niet meer verder
draaien, we gaan naar huis. Ik zeg: gaan met die banaan!
Finn Nieto: (heft zijn handen op) Ho ho! Zolang ik Finn Nieto, de regisseur, ben, is het nog lang
niet finito! (kijkt om zich heen) Ik zoek een nieuwe hoofdrolspeler.
Tuur en Luur rennen op.
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Tuur: (tegen Luur) Dit is onze kans! (tegen Finn) Meneer de regisseur, wij zijn Luur en Tuur.
We kunnen helpen.
Finn Nieto: Ik zoek een acteur. En geen figuranten.
Claire van Wouten: (uit de hoogte) Ja, acteren is een heel moeilijk vak, hoor!
Luur: Zeker als jij speelt, ja! Wij kunnen echt elke rol spelen.
Tuur: Mensen, dieren, dingen. Dat is mijn specialiteit... kijk maar... (hij valt op de grond)
Claire van Wouten: Wat moet dit voorstellen.... (Tuur geeft geen antwoord) Hallo... (kijkt Luur aan)
Waarom geeft hij geen antwoord?
Luur: (fluistert) Stil nou... hij zit helemaal in zijn rol!
Sam: (nieuwsgierig) Wat speelt ’ie dan?
Luur: Verf.
Sam: (tegen Tuur) En waarom lig je dan daar op de grond?
Tuur: (vanaf de grond) Ik speel grondverf!
Finn Nieto: Weg jullie!
Tuur en Luur lopen teleurgesteld af.
Finn Nieto: (kijkt zoekend om zich heen) We hebben een held nodig.
Kenny Boeijen wordt het toneel opgeduwd door Slimme Sjaak, die zelf gelijk weer afgaat.
Kenny Boeijen: Eh... Nou, dat ken geen toeval wezen. Ik ben Kenny Boeijen en... ik ben
uw reddingsboei.
Claire van Wouten: Hmmm, kun je acteren dan?
Kenny Boeijen kijkt achterom waar Slimme Sjaak is. Slimme Sjaak komt even met zijn hoofd uit
de coulissen en steekt z’n duim op.
Kenny Boeijen: (tegen Claire) Ik hoef in ieder geval niet te acteren dat ik u graag wil redden.
Claire van Wouten: (blij verrast) Hoezo?
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Kenny Boeijen: (stamelt onhandig) Uw hoed eh… ik bedoel... U bent... eh... natuurlijk goud waard.
Claire van Wouten: Wat mij betreft is hij aangenomen! (tegen Sam) Eindelijk iemand die weet wat ik
waard ben.
Finn Nieto: Oké Kenny, ik wil je een kans geven. Dit is het script.
(tegen het publiek) Als u denkt: dat gaat wat snel allemaal? Hier staat een wanhopige
regisseur. (tegen Kenny en Claire) Repeteren jullie vast de liefdesscène?
Finn Nieto draait zich om.
Kenny Boeijen: (schrikt) Liefdesscène?!
Sam: (opgelucht) Nou, wat een geluk bij een ongeluk dat ik dat niet hoef te doen!
Claire van Wouten: Zal ik je andere enkel ook even breken?
Finn Nieto: Rustig mensen. Sam, ik help je wel even. (roept over zijn schouder naar de
anderen) Succes met repeteren!
Sam: (sarcastisch) Ja, break a leg!
Finn Nieto en Sam gaan af. Kenny Boeijen kijkt verschrikt in het script.
START SCÈNE 3B
Claire van Wouten: (tegen Kenny) Jij speelt dus nu Tarsam. Je tekst staat op pagina 20.
Kenny Boeijen: (leest in het script) Ik begin... met een brul?
(zucht) Oké, vooruit dan maar...
(niet heel overtuigend) Ooooowhoeoooowhoeoooo! Ik... ik help u, vrees niet, schone dame.
Claire van Wouten: Heel goed en dan zeg ik: bent u echt een held?
(speelt overdreven dat ze flauwvalt) Neem mij dan in uw armen.
Kenny Boeijen: Ja, dikke doei!
Claire van Wouten: (schrikt) Dikke doei? Wat bedoel je?
Kenny Boeijen: Wat een stomme teksten. Waarom speelt de man weer een held en is de vrouw
weer reddeloos verloren?
Claire van Wouten: Je hebt gelijk, dat vind ik nou ook. Waarom kan een meisje niet de held zijn?
Maar we kunnen het verhaal toch niet veranderen, Kenny?
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Kenny Boeijen: Ken makkelijk! Kijk eens om je heen. (maakt een weids gebaar) We hebben het
mooiste decor van de wereld: een echte jungle. Ik schrijf wel een nieuw verhaal.
Claire van Wouten: (doet haar hoed af) Geweldig! Dan heb ik zeker deze stomme hoed ook
niet meer nodig.
Weg ermee! (geeft Kenny de hoed) Eindelijk iemand die inziet dat het anders moet en kan.
Kenny Boeijen: Finn Nieto, de regisseur, gaat het niet leuk vinden, denk ik.
Claire van Wouten: Laat dat maar aan mij over. (wil weglopen)
Kenny Boeijen: Claire, je vergeet iets. (geeft haar de hoed terug) Ik denk dat de
kostuumafdeling deze wel weer terug wil.
Claire van Wouten: Dank je, Kenny. Ik heb er weer zin in.
(zingt tijdens aflopen) Film, film, film. De wereld van de film…
Slimme Sjaak komt op.
Slimme Sjaak: (boos) Wat flik jij me nou?
Kenny Boeijen: Hoezo?
Slimme Sjaak: Jij hebt het goud in je handen en je geeft het weer terug?
Kenny Boeijen: Ja, maar ik zag ineens mogelijkheden om de film te verbeteren.
Slimme Sjaak: (schreeuwt boos) Ik wil me verbeteren... met goud! Dat is de reden dat ik hier
ben, niet voor die film.
Kenny Boeijen: Gab, voor het eerst in mijn leven kan iets me boeien!
Slimme Sjaak: Geloof mij, Kenny Boeijen. Niks boeit jou, je kan niks en je bent niks. Jij een script
schrijven? Laat me niet lachen. (wijst dreigend met z’n vinger) Luister naar mij, anders hang ik je
hier aan de hoogste boom. Mislukte Tarzan!
Kenny Boeijen: (geschokt) Dat kun je niet menen, dat doe je toch niet? Ik ben je vriend!
Slimme Sjaak: Regel het goud. Dan ben je een vriend.
Slimme Sjaak gaat af.
Start de cd/USB-stick voor Lied 4: Een vriend.
Solo van Kenny Boeijen. De andere spelers vormen het koor.
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Lied 4: Een vriend
CD 1: track 5, zang of CD 2: track 5, 40% en track 16, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.

Kenny:

1.
Je bent voor mij een gabber.
Ik sta altijd voor je klaar.
En jij bent er voor mij als ik het vraag.
Je hoeft enkel te knikken want dat doe je voor elkaar.
De allerbeste vrienden... tot vandaag!
2.
Ineens doe je zo raar, gab.
Ik noem het jaloezie.
En dat had ik nooit verwacht, dat is zo dom.
Ik lach, maar huil vanbinnen, en wie troost mij, wie o wie?
Nu mijn maat me hier laat stikken... en waarom?

Iedereen:
Kenny:
Iedereen:

Kenny:

Refrein:
Ben jij een vriend?
Waar heb ik die ellende aan verdiend?
Ben een jongen die zich afvraagt, en die grient.
Ben jij een vriend?
Dat kun je niet menen.
Dat doe je toch niet?
Ik ben je vriend.
3.
De tijd die zal het leren,
en misschien komt het weer goed.
En kunnen we weer lachen, jij en ik.
Maar eerst moet ik begrijpen waarom jij dit bij me doet.
Ik kan er slechts om huilen en ik snik...

Kenny:

Refrein:
Ben jij een vriend?
Waar heb ik die ellende aan verdiend?
Ben een jongen die zich afvraagt, en die grient.
Ben jij een vriend?
Dat kun je niet menen.
Dat doe je toch niet?
Ik ben je vriend.

Iedereen:

Lalalalalalala

Iedereen:
Kenny:
Iedereen:

Junglebeat – versie BASIS © bennyvreden.nl

24

Kenny:
Iedereen:
Kenny:
(gesproken)

Lala
Lalalalalalalalala
Lalalala
Dat kun je niet menen.
Dat doe je toch niet?
O nee!
Dat doe je toch niet?
Ik ben je vriend.
Een echte vriend.
Waar heb ik dit aan verdiend?
Ik ga, tabee.
Je vriend.

Iedereen gaat af.
SCÈNE 4
Scène 4A
Lied:
Personen:
Superjongen, Supermeisje, Piraat, Elsa, Harry Stijl en Jente Draad.
Rekwisieten:
Kledingstukken (Jente Draad).
Scène 4B
Lied:
Krokobil
Personen:
Sonny, Mevrouw Van Jengelen, Freek Pronk, Fleur, Esmee, Romy, Tuur, Luur, Klaske Klapper,
Finn Nieto en Leroy Lens.
Iedereen op voor Lied 5: Krokobil.
Rekwisieten:
Hoed en zweep (Tuur), krokodillenmasker (Luur), script (Leroy Lens).
START SCÈNE 4A
Superjongen, Piraat, Supermeisje en Elsa komen op.
Superjongen: (baalt) Superirritant, dat lange wachten als je figurant bent in een film.
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Supermeisje: (kijkt zoekend om zich heen) Er is hier ook niet even een gezellige supermarkt om wat
te halen.
Piraat: Er is iets niet in de haak!
Elsa: Vertel, laat het los, laat het gaan.
Piraat: Oké, dat zal ik je zeggen: wat doen een Piraat, een Elsa en twee superhelden in de jungle?
Elsa: (denkt na) Verrek, je hebt gelijk.
Harry Stijl en zijn assistente Jente Draad komen op (Jente Draad heeft weer kledingstukken in haar
handen, waar ze druk mee bezig is. Harry Stijl staat er rustig naar te kijken).
Supermeisje: Pssst, daar is Harry Stijl en zijn assistente Jente Draad.
Superjongen: (klopt zichzelf op de borst) Superboy vraagt het gewoon.
Meneer Stijl, wij vragen ons af waarom we zo raar gekleed zijn.
Harry Stijl: (arrogant, op rustige toon tegen Jente) Hoor ik daar nou een olifant
poepen? Wat een vreselijk kabaal.
Jente Draad: Er praat een figurant tegen u, meneer Stijl.
Harry Stijl: (verbouwereerd) Nou, wat stijlloos! Vraag eens wat hij wil, Jente.
Jente Draad: (tegen Superjongen) Meneer Stijl heeft het heel erg druk.
Harry Stijl: (heel rustig) O, wat ben ik druk.
Jente Draad: Wat is je vraag?
Piraat: Wij willen weten waarom we er zo uitzien. (wijst op zijn kleding)
Jente Draad: (tegen Piraat) Momentje. (tegen Harry) Ze willen weten waarom... (draait zich weer
naar Piraat) Wat was het ook alweer?
Piraat: Waarom deze kleding?
Harry Stijl: Wat rijmt er op figurant, Jente?
Jente Draad: Irritant... eh... bij de hand...
Elsa: En brilLuct! Zonder ons is het een hele saaie film. Neemt u dat maar aan van deze Elsa.
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Harry Stijl: (schrikt en kijkt de groep voor het eerst aan) Elsa? Verrek, ze heeft een verkeerd
kostuum aan.
Piraat, Superjongen en Supermeisje: Wij ook!
Jente Draad: Ja, dat heb ik gedaan. U was namelijk te druk met druk zijn. Ze spelen eigenlijk apen,
maar daar waren geen kostuums meer van.
Harry Stijl: Maar nu staan ze voor aap! Oké, ik maak wel iets anders. (heel rustig uitgesproken) Druk.
O, wat is Harry Stijl toch druk.
Harry Stijl en Jente Draad gaan af.
Superjongen: (zucht) Harry Stijlloos (op de melodie van ‘De wereld van de film’) Film...
Supermeisje: Film...
Piraat: Film...
Elsa: De wereld van de film.
Allemaal: (tegen publiek) En deze die is niet normaal! Niet normaal!
Iedereen gaat af.
START SCÈNE 4B
Sonny komt op.
Sonny: (luistert naar geluid via haar koptelefoon en richt de microfoon naar verschillende kanten)
O, wat klinkt de jungle toch mooi. Zo heerlijk rustgevend.
Mevrouw Van Jengelen rent in paniek op.
Mevrouw Van Jengelen: (gilt keihard) Aaaaahhhh! Er zit een aap achter me aan!
Sonny: (tegen het publiek) En weg is het mooie geluid.
Mevrouw Van Jengelen: Ik moest even plassen dus ik verliet de groep van Freek Pronk, die de
hele tijd maar loopt te pronken. Staat er ineens een lelijke aap naast me!
Freek Pronk, Esmee en Romy komen op.
Freek Pronk: (verwijtend) Mevrouw Van Jengelen, ik heb nog zo gezegd: we moeten bij elkaar
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blijven.
Mevrouw Van Jengelen: Ik kan toch moeilijk toiletteren met die Kenny en die Sjaak in de buurt.
(kijkt om zich heen) Maar… waar zijn ze eigenlijk?
Freek Pronk: (schrikt) O nee! Misschien zijn ze verdwaald of ergens van geschrokken.
Mevrouw Van Jengelen: (in zichzelf) Hebben ze mij dan toch zien toiletteren?
Sonny: Stil... ik hoor iets... (maakt het spannend) Een hartslag… iemand rent hier hard naartoe!
Esmee: O gaaf! (wrijft in haar handen) Ik hou van dit soort effecten.
Romy: (opgetogen) Een escaperoom met acteurs?! Nou, het is die 45 euro meer dan waard!
Freek Pronk: Dit is echt!
Fleur komt op, terwijl ze steeds achteromkijkt alsof ze iets hoort.
Fleur: Ik fleur hier niet van op. Freek, wat moeten we doen?
Freek Pronk: Verstop je... maak je zo klein mogelijk!
Esmee en Romy: (blij) Yes!
Mevrouw Van Jengelen: Het is vast die aap of een krokodil. Die vindt mij natuurlijk te lekker.
Iedereen gaat in een hoek op de grond zitten en verstopt zich achter elkaar.
Fleur: (fluistert) Sonny, wat hoor je?
Sonny: Ik hoor jouw stem... En een raar soort geklepper.
Mevrouw Van Jengelen: Dat zijn mijn tanden. U kunt uw koptelefoon maar beter afdoen,
in stressvolle situaties kan mijn buik ook vreemde geluiden maken.
Freek Pronk: (fluistert) Ssssttt... wat het ook mag zijn, blijf waar je bent. En kijk het dier niet recht in
de ogen aan!
Sonny: Het komt nu wel heel dichtbij.
Tuur komt op. Hij heeft een tropenhoed op en een zweep in zijn hand.
Tuur: (buiten adem) Dat mij dit moet overkomen... opgegeten worden door een
krokodil. Daar komt ’ie aan, ik ben reddeloos verloren!
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Luur kruipt op handen en voeten op, met op zijn hoofd een krokodillenmasker.
Mevrouw Van Jengelen: (springt op) Ik sla je met mijn handtas en daarna maak ik er eentje van je!
Mevrouw Van Jengelen rent naar Luur en wil met haar tas op zijn kop slaan.
Luur: (heft zijn handen boven zijn hoofd) Stop!
Sonny: (verbaasd) Dat klinkt niet als een krokodil.
Luur: Ik ben het, Luur, een figurant. Maar nu niet meer want we hebben een echte rol gekregen.
Mevrouw Van Jengelen: Nou, ik kreeg bijna een rolberoerte!
Luur: Ik speel nu Dill de krokodil.
Tuur: En ik speel Krokobil.
Esmee: (tegen Romy) Volgens mij hebben ze de room veranderd.
Sonny: Nee, het script van de film is veranderd.
Tuur: (blij) Ja, dat heeft Kenny Boeijen gedaan.
Freek Pronk: Kenny? Onze Kenny, die niks kan boeien?
Tuur: Die kan boeiende verhaaltjes schrijven. De film is ineens heel tof!
Luur: Geweldig! Claire speelt nu de heldin, die waakt over alle dieren. Hij heeft er een prachtig
lied over geschreven.
Sonny: Dat klinkt als muziek in mijn oren!
Tuur: Kijk, het oude verhaal had volgens hem geen hart. De film gaat nu over vriendschap
tussen mens en dier.
Fleur: Tussen een krokodil en een mens, vriendschap? Nou, die film zou ik ook wel willen zien.
Klaske Klapper rent op.
Klaske Klapper: Scène Krokobil take één! (klapt met haar klapper en de muziek begint)
Start gelijk de cd/USB-stick voor Lied 5: Krokobil.
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Lied 5: Krokobil
CD 1: track 6, zang of CD 2: track 6, 40% en track 17, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.
1.
Iedereen:

Wie kent niet het verhaal van ene Bill?
Die zag ooit een enorme krokodil. Dus
hij dacht, ik ben verloren
want dat dier dat eet me op.
Arme ik, kost dit mijn kop?
Maar de kroko deed heel gek.
Hij wees steeds weer naar zijn bek.
Het dier had reuze kiespijn.
Dus Bill trok snel die tand
en nu hebben die twee een band.

Refrein:
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dikke, dikke maatjes dat zijn Bill en Dill.
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Luur/Dill:
Iedereen:

2.
Men schrikt vaak en men zegt dat het niet kan.
Een vriendschap tussen krokodil en man.
Maar Bill moet daar om lachen
en Dill lacht keihard mee.
Hij roept:
Ik wil jou echt niet als diner.
Lachend in hun stamcafé
kwam er één op een idee.
We gaan lekker naar de bios, een fijne avond uit.
Dan gilt de hele zaal het uit!
Refrein:
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dikke, dikke maatjes dat zijn Bill en Dill.
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Luur/Dill:

Brug:
Het is uniek,
krijgt vaak kritiek.
Maar deze vriendschap is echt!
Hé stil eens, stop!
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Tuur/Bill:

Ik weet een mop.
Nou, die zijn meestal heel slecht... vreselijk.

De volgende tekst wordt gesproken:
Luur/Dill:
Oké luister goed...
Tuur/Bill:
Ja.
Luur/Dill:
Twee krokodillen liggen heerlijk in het water.
Tuur/Bill:
Hmm…
Luur/Dill:
Zegt de een tegen de ander:
wat is jouw vader?
Tuur/Bill:
Tandarts, en de jouwe?
Luur/Dill:
Een leren handtas, haha!
Tuur/Bill:
Hahaha, nou eh… wel aardig, ja...

Iedereen:

Refrein:
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dikke, dikke maatjes dat zijn Bill en Dill.
Krokobil? Die is vriend van de krokodil.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Bill en Dill:

Vrienden voor altijd.

Iedereen:

Dat zing ik heel de tijd.
Dat zijn goeie maatjes, Bill en Dill.

Finn Nieto rent vanuit de zaal het podium op. Leroy Lens loopt met hem mee.
Finn Nieto: (boos) Wat heeft dit te betekenen? Ik geloof mijn eigen ogen niet. Dit is mijn film!
Sonny: Maar Kenny heeft deze scène geschreven en het klinkt zo leuk.
Leroy Lens: Ja Finn, en het ziet er ook nog leuk uit. (fluistert) Je zag toch ook haarscherp in dat er
iets moest veranderen? (geeft hem het nieuwe script) Lees het nieuwe script.
Finn Nieto: Iedereen weg nu!
Iedereen gaat af behalve Klaske Klapper en Finn Nieto. Klaske Klapper loopt naar hem toe en wil wat
zeggen.
Finn Nieto: Klaske Klapper, voordat je zegt dat dit een klapper wordt: breng mij die Kenny. Nu!
Klaske Klapper gaat af. Finn Nieto blijft op toneel.
SCÈNE 5
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Scène 5A
Lied:
Personen:
Finn Nieto, Kenny Boeijen, Claire van Wouten, Slimme Sjaak, Harry Stijl, Jente Draad, Piraat,
Superjongen, Supermeisje, Elsa en Sonny.
Rekwisieten:
Script (Finn Nieto), script (Kenny Boeijen).
Scène 5B
Lied:
Voor alle dieren
Personen:
Sonny, Anna, Klaske Klapper, Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Fleur, Esmee en Romy.
Rekwisieten:
Vel papier (Fleur, Sonny).
START SCÈNE 5A
Finn Nieto staat nog op toneel.
Finn Nieto: (kijkt in het script en leest voor) Junglebeat, een verhaal waarin vriendschap centraal
staat. Laat me niet... (hij leest verder) ... hmm.
Kenny Boeijen komt op.
Kenny Boeijen: U heeft om mij gevraagd?
Finn Nieto: (blijft aandachtig lezen) Ssst, ik ben aan het lezen.
Kenny Boeijen: Oké… nou... (laat lange pauze vallen) Dan ga ik wel weer. (hij wil weglopen)
Finn Nieto: (nog steeds aan het lezen) Wacht! Dit verhaal hier... niet slecht.
Kenny Boeijen: (blij) U bent akkoord met de aanpassingen in het script?
Finn Nieto: Kenny, het is interessant, maar onmogelijk. Je hebt er zelfs een mooi lied ingeschreven.
Maar als Claire gaat zingen dan rennen alle dieren gillend de jungle uit.
Claire van Wouten komt op.
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Claire van Wouten: (pinnig) Volgens mij klink jij nu valser dan ik, Finn!
Finn Nieto: Claire, sorry. Ik wil alleen maar dat mijn eh… jouw film een succes wordt.
Kenny Boeijen: Daar zit nou juist het probleem. Het moet een film van ons allemaal worden.
Claire van Wouten: We doen het samen of anders niet!
Finn Nieto: Oké, deal (geeft Kenny een hand) Dus je bent acteur én
scriptschrijver? Wat een toeval dat jij dan ook in de jungle bent.
Slimme Sjaak komt op.
Slimme Sjaak: Ja, maar hij is hier niet alleen hoor.
Kenny Boeijen: (schrikt) Sjaak, wat doe jij hier?
Slimme Sjaak: (overdreven verbaasd) Nou zeg, ik ben toch je vriend. Wij zijn hier toch samen op
reis... toevallig? (tegen Finn) Ik werk altijd met Kenny samen. Hij is acteur en schrijver, en ik doe altijd
de props voor zijn films. Van decor tot (kijkt Kenny aan) hoeden, zeg maar.
Claire van Wouten: Rob Prop regelt dat bij ons. Onze kostuumafdeling is erg... (twijfelt wat ze
zal zeggen)
Ondertussen komen Harry Stijl en Jente Draad, met daarachter Superjongen, Supermeisje, Piraat
en Elsa op.
Harry Stijl: Druk, druk, druk. Maar omdat jullie maar blijven zeuren om een ander kostuum heeft
Jente toch een oplossing bedacht.
Jente Draad: Van wat bladeren maken we een nieuw kostuum.
Harry Stijl: Drie blaadjes per persoon moet genoeg zijn.
Superjongen, Supermeisje, Piraat en Elsa: Maar drie?
Harry Stijl: Voor vier heb ik het te...
Piraat: Ja, doei!
Piraat rent weg.
Jente Draad: (kijkt hem na) Waar gaat die heen?
Superjongen: Dat is een wegpiraat.
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Supermeisje: Wij vliegen ook snel weg, doei!
Ze rennen vliegensvlug het podium af.
Elsa: Ik blijf staan, ik ben frozen.
Harry Stijl: Sleep jij haar mee, Jente?
Jente Draad: In mijn uppie?
Harry Stijl: Dat kan je best, maak je niet druk.
Harry Stijl gaat af. Jente Draad sleept de stokstijve Elsa af.
Slimme Sjaak: Nou, u kunt best wat slimme mensen gebruiken, zie ik.
Slimme Sjaak is de naam en zoals ik altijd mijn vriend Kenny help, help ik ook graag Rob Prop.
Helemaal gratis en voor niks want dat doen vrienden voor elkaar, toch Kenny?
Finn Nieto: Dat is ook het nieuwe thema geworden: (ziet het helemaal voor zich) Vriendschap!
Slimme Sjaak: (grijpt naar zijn hart) Wat mooi, wat een gouden idee! Ik
ga naar Rob Prop, hij kan mijn gouden handjes vast goed gebruiken.

Finn Nieto: Ik breng u naar hem toe. Welke films hebben jullie eigenlijk al samen gemaakt?
Slimme Sjaak: (tijdens het weglopen) Hoera, de schurk wint deel 1, 2 en in 3D.
Finn Nieto en Slimme Sjaak gaan af.
Claire van Wouten: (bezorgd) Is er wat, Kenny? Ben je soms geschrokken en bang dat ik echt niet
kan zingen?
Kenny Boeijen: Nee nee, dat is het niet... dan haal ik dat lied er gewoon uit. (haalt vel met lied uit het
script en gooit het weg) Het is alleen... (krabt achter zijn oor) eh… laat maar. Ik moet verder met
schrijven.
Claire van Wouten: (loopt af) Doe dat! O, en vergeet je ook niet een rol voor jezelf te schrijven?
Kenny Boeijen: (in zichzelf) O, Sjaak gaat alles verpesten!
Sonny komt op, maar Kenny Boeijen ziet haar niet.
Kenny Boeijen: Als hij betrapt wordt met stelen zegt ’ie vast dat ik helemaal niet uit de
filmwereld kom. Wat moet ik nou doen? (rent af)
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START SCÈNE 5B
Sonny: (heeft alles gehoord) Hmmm, wat hoor ik nou? Het is hier achter de schermen
nog spannender dan voor de camera.
Anna en Klaske Klapper komen op.
Anna: (tegen Klaske) Een hele andere sfeer met die nieuwe jongen, vind je niet?
Klaske Klapper: Zeker, iedereen is blij, hè Sonny?
Sonny: Ik hoorde hem net iets vreemds zeggen.
Anna: Wees nou eens blij met een ander geluid. Zo heeft hij mijn rol meer inhoud gegeven. Niet
alleen maar slecht. Haal het meer vanuit jezelf, zei hij.
Klaske Klapper: Maar je bent zelf ook een sl… (schrikt)... slim... heel slim van hem.
Freek Pronk, Fleur, Esmee, Romy en Mevrouw Van Jengelen komen op.
Freek Pronk: En zo zien we hier (wijst richting publiek) de grootste vijand van alle dieren.
Mevrouw Van Jengelen: Ik zie geen leeuw?
Freek Pronk: Alle dieren hebben natuurlijke vijanden en de mens is nummer één.
Fleur: (pakt het blad dat Kenny net heeft weggegooid) Ik neem aan dat dit stuk papier ook niet door
een olifant is neergelegd? Wat zijn we toch slordig.
Esmee: Ja, dat is de hint die we moeten lezen om verder te komen.
Romy: (schreeuwt) Wat staat er, wat staat er dan?
Sonny: Hier? O, dit is uit het nieuwe script van Kenny. (ze leest) Het is een liedje. Claire zou
het moeten zingen.
Esmee: Waarom zing jij het niet, Sonny?
Sonny: Het is een mooie tekst, laten we het samen doen.
Mevrouw Van Jengelen: Over welk dier gaat het?
Sonny: Dat is nou juist het mooie: dit lied gaat over alle dieren!
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Start de cd/USB-stick voor Lied 6: Voor alle dieren.
Lied 6: Voor alle dieren
CD 1: track 7, zang of CD 2: track 7, 40% en track 18, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.

Sonny:

1.
Een brul, een kreet.
Maar niemand weet
wat wordt gezegd.
Men luistert niet echt.
Een dier in nood.
Voor niks gedood,
verjaagd of gekooid.
De aap, de leeuw,
maar ook een spreeuw.
Een kleine muis,
of de hond bij ons thuis.
Ze praten niet,
maar op hun eigen manier,
versta ik elk dier.

Iedereen:

Sonny:

Kwetsbaar is klein en soms groot.
Kwetsbaar zijn alle dieren.
Konden zij maar met ons praten,
had men eerder in de gaten
wat men doet, wat men deed.
Kwetsbaar is klein en soms groot.
Kwetsbaar zijn alle dieren.
2.
Spreek niet jouw taal.
Maar jouw verhaal,
ik geef het door
en geef gehoor
aan al je pijn.
Er voor je zijn,
een stem in de woestijn.
De aap, de leeuw,
maar ook een spreeuw.
Een kleine muis,
of de hond bij ons thuis.
Ze praten niet,
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maar op hun eigen manier,
versta ik elk dier.

Iedereen:

Sonny:
Iedereen:
Sonny:

Refrein:
Kwetsbaar is klein en soms groot.
Kwetsbaar zijn alle dieren.
Konden zij maar met ons praten,
had men eerder in de gaten
wat men doet, wat men deed.
Kwetsbaar is klein en soms groot.
Kwetsbaar zijn alle dieren.
Kwetsbaar
zijn alle dieren.
En als mijn kat gaat spinnen dan volstaat geen woord.
De mooiste taal die ik ooit heb gehoord.

Fleur: Wat een mooi lied! Een ballad met een beat. De beat van de jungle!
Freek Pronk: Precies, en dat heeft Kenny geschreven? Ik wist echt niet dat hij dat kon.
Sonny: Ja, maar ik hoorde hem ook iets geks zeggen. Dat...
Mevrouw Van Jengelen: Boeit nu niemand! Ik ga hem feliciteren. Kwetsbaar is klein en soms groot.
Dat is natuurlijk een ode aan mij, schitterend. Meneer Kenny, laat mij u kussen...
Mevrouw Van Jengelen rent af.
Romy en Esmee: (zuchten) Get a room.
Iedereen rent verschrikt achter Mevrouw Van Jengelen aan.
SCÈNE 6 EN SCÈNE 7
Scène 6A
Lied:
Personen:
Rob Prop, Slimme Sjaak, Claire van Wouten en Kenny Boeijen.
Rekwisieten:
Pistool en touw (Slimme Sjaak).
Scène 6B
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Lied:
Personen:
Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Klaske Klapper, Kenny Boeijen, Finn Nieto, Sam, Sonny,
Esmee, Romy, Rob Prop en Leroy Lens.
Rekwisieten:
Voet in het gips (Sam).
Scène 7
Lied:
Gaan met die banaan
Personen:
Slimme Sjaak, Claire van Wouten, Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Fleur, Anna en de
Danscrew. Iedereen op voor Lied 7: Gaan met die banaan.
Rekwisieten:
Kaart (Freek Pronk), verrekijker (Fleur), pistool (Slimme Sjaak), bananen (Danscrew en
figuranten).
START SCÈNE 6A
Rob Prop en Slimme Sjaak komen op.
Rob Prop: Fijn dat je wilt helpen, maar dat hoeft niet. (trots) Rob Prop heeft alle props al verzorgd.
Slimme Sjaak: Ja, maar ik ken Kenny. Die kan ineens zeggen: regel een hoed met
bijvoorbeeld gouden bladeren.
Rob Prop: Nou, die heb ik ook toevallig. Sterker nog, die stond in het oude verhaal, en ik denk
niet dat ze die nog gaan gebruiken.
Slimme Sjaak: (sluw) Je neemt me in de maling, echt? Laat eens zien dan...
Claire van Wouten komt op.
Claire van Wouten: Ah, daar ben je, Rob. Ik moet een andere outfit. Nu ik de held speel, dacht ik aan
een soort masker in plaats van die hoed.
Rob Prop: Dat is grappig, we hadden het net over die hoed.
Slimme Sjaak: Waar ligt dat ding nu? Ik help Rob namelijk, ik ben ook van de props.
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Claire van Wouten: Tja, ik wilde hem nog terugbrengen, maar ik zag je niet, Rob. (onverschillig)
Ik heb hem ergens in de jungle achtergelaten, maar waar?
Slimme Sjaak trekt een pistool uit zijn zak.
Slimme Sjaak: Oké, handen omhoog jullie, allebei!
Rob Prop: (kijkt bewonderend naar het pistool) Wat een mooi neppistool is dat, mooie prop.
Claire van Wouten: Ja, net echt.
Slimme Sjaak: (ongeduldig) Deze is echt!
Claire van Wouten en Rob Prop schrikken enorm.
Rob Prop: Wat?! Niet flauwvallen, Claire... rustig... Aaah! (hij valt zelf flauw)
Slimme Sjaak: (dreigend tegen Claire) Jij gaat mee die stomme hoed zoeken. Ik hoop voor jou dat
ik hem vind, anders...
Claire van Wouten: Ik schrik me een hoedje!
Kenny Boeijen komt op.
Kenny Boeijen: (schrikt) Sjaak! Wat doe je? Claire, alles oké?
Slimme Sjaak: (terwijl hij Claire stevig vastpakt) Je rol is uitgespeeld, Kenny. Je hoeft niet net te
doen alsof je haar aardig vindt. De film krijgt een prachtig einde... voor ons. We zoeken die hoed en
we gaan, kom mee Kenny!
Claire van Wouten: (boos en verbaasd) Kenny, ik vertrouwde je. Speel jij onder één hoedje met hem?

Kenny Boeijen: Laat haar gaan, Sjaak!
Slimme Sjaak: Dan doe ik het wel alleen! (tegen Kenny) Hier, bind Rob vast aan jezelf.
Handig hè, al die props. (tegen Claire) Nou, waar ligt die hoed?
Claire van Wouten: (verward) Eh, die kant op... denk ik.
Slimme Sjaak: (gemeen lachend) Weet ze toch ineens van de hoed en de rand, hahaha!
Slimme Sjaak rent af, Claire van Wouten met zich meesleurend.
START SCÈNE 6B

Junglebeat – versie BASIS © bennyvreden.nl

39

Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Klaske Klapper en Sonny komen op.
Mevrouw Van Jengelen: Ach, daar bent u, meneer Kenny. Mijn complimenten. Ik had het
niet verwacht, maar wat een talent bent u!
Klaske Klapper: (kijkt naar Kenny en Rob) Zijn jullie aan het oefenen voor de nieuwe scène?
Kenny Boeijen: (boos) Nee! Maak ons los! (schreeuwt) Help me... alstublieft!
Finn Nieto komt op met Leroy Lens en Sam, die zijn voet in het gips heeft. Klaske Klapper
maakt ondertussen het touw los.
Finn Nieto: Zeg, er wordt pas een spannende scène gedraaid als ik actie zeg, begrepen?
Kenny Boeijen: (staat op, licht wanhopig) Claire is ontvoerd!
Finn Nieto: (zucht) Heb je het script nou alweer veranderd?
Kenny Boeijen: Ik heb samen met een vriend… nou ja, ik dacht dat we vrienden waren... de liaan van
Sam doorgesneden.
Sam: Haha, wat een humor heeft die Kenny, hè? Dat houdt me op de been.
Kenny Boeijen: (tegen Sam) Sorry Sam, maar ik moest je rol overnemen. Ik heb de liaan
doorgesneden om zo aan de film te kunnen werken.
Sonny: (bezorgd) Dit keer vertelt hij de waarheid, vrees ik.
Sam: (kijkt verschrikt van de een naar de ander) Wat? Waarom?
Kenny Boeijen: (heeft spijt) Ik moest iets stelen wat Sjaak wilde hebben...
Finn Nieto: (boos) Je bent helemaal geen acteur en scriptschrijver?! Nou, je kunt anders de mensen wel
goed in de maling nemen. En nu is Claire in gevaar? (wijst naar Rob) En kijk nou, arme Rob.

Kenny Boeijen: Voor het eerst in mijn leven had ik een doel. Kon iets me boeien... ik voel me juist
thuis bij jullie.
Sam: We moeten Claire redden! We rennen... (bedenkt zich) eh… jullie rennen erachteraan!
Kenny Boeijen: Maar hij heeft een pistool. En geloof me, dat is géén prop uit een film. (wijst
naar Rob) Dat weet Rob ook.
Finn Nieto: (voorzichtig) Is hij...
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Kenny Boeijen: Flauwgevallen.
Esmee en Romy komen op.
Esmee: Nee, weet je wat pas flauw is? Wij komen er nu pas achter dat dit een echte jungle is!
Romy: (verontwaardigd) Had iemand dat ons niet even kunnen zeggen?
Finn Nieto: Ik heb nu ook het idee dat ik in een slechte film zit.
Rob Prop: (wordt wakker) Een flauwe film.
Sam: (knikt bevestigend) Pijnlijke film.
Esmee en Romy: Een panic film.
Finn Nieto: (krijgt een ingeving) Film? Hé, ik heb een plan!
(iedereen gaat dicht om Finn heen staan, benieuwd naar de oplossing) Ik... weg plan... nee, ik
weet het wel! Kom mee!
Finn Nieto wenkt en iedereen gaat achter hem aan af.
START SCÈNE 7
Slimme Sjaak komt samen met Claire van Wouten op.
Slimme Sjaak: Oké, ik vraag het nog één keer heel rustig... (schreeuwt) Waar ligt die hoed, denk na!
Claire van Wouten: (hooghartig) Rustig, schreeuwlelijk, loop niet zo te brullen.
Iedereen: (vanuit de coulissen) Aaaahhhh!
Slimme Sjaak: (schrikt) Wat was dat? Verstop je achter die bladeren!
Slimme Sjaak en Claire van Wouten verstoppen zich op het podium.
Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Anna en Fleur rennen het toneel op.
Iedereen: Help!
Freek Pronk: (speelt wanhopig) Dit heb ik nog nooit meegemaakt! Dat het leven zo moet eindigen!
Mevrouw Van Jengelen: We zijn omsingeld door wel 20 krokodillen!
Fleur: (schudt haar hoofd) Arme Kenny, opgegeten!
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Anna: En voor Finn is het ook finito. We zijn het laatste groepje…
Freek Pronk: Ik heb hier een kaart. Misschien vind ik een route waar de krokodillen ons niet kunnen
volgen.
Slimme Sjaak en Claire van Wouten komen achter de bladeren vandaan.
Slimme Sjaak: Geef mij die kaart!
Freek Pronk: Dan heb je nog niks, alleen ik weet de route. En ik ga alleen mee als we allemaal gaan!
Slimme Sjaak: (dwingend) Dan gaan we, nu!
Freek Pronk: (zucht) Eerst moet ik goed kijken wat veilig is. Anders vlucht je voor de krokodillen
en loop je recht een moeras in. (spottend) Slimme Sjaak...
Fleur: (kijkt door een verrekijker) De krokodillen zijn hier over een minuut of vier.
Freek Pronk: Ik heb de route over een minuut of drie.
Mevrouw Van Jengelen: Wat een spanning, daar krijg ik altijd trek van. Wie wil er een banaantje uit
de boom plukken?
Fleur: (wijst omhoog) Kijk, allemaal apen met bananen.
Slimme Sjaak: Ik wil geen banaan, ik wil gaan met die banaan!

Start de cd/USB-stick voor Lied 7: Gaan met die banaan.
Tijdens dit lied kunnen de leden van de Danscrew hun performance geven. Ook kunnen figuranten
verkleed als apen bananen uitdelen en meezingen/dansen vanuit de zaal. Zet tijdens dit lied de
zaal op z’n kop! Iedereen die nog niet op toneel staat, kan opkomen en meezingen.
Lied 7: Gaan met die banaan
CD 1: track 8, zang of CD 2: track 8, 40% en track 19, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.

Iedereen:

1.
De groeten, adieu, bye bye.
Ik kan nu echt beter gaan,
zwaai, zwaai.
Het was hier verre van stom of saai,
maar ik kan hier niet langer blijven.
Geen tranen, nee ben je gek.
Ik zie je weer op een andere plek.
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Nog drie minuten en ik vertrek.
De mazzel als je moet achterblijven.
Zit op hete kolen en dan kan je beter staan.
Te heet onder de voeten, nou het lijkt wel een vulkaan.
Eerst nog een refreintje, hou je vast daar komt ’ie aan.
Ja, eerst nog een refreintje, hou je vast daar komt ’ie aan.
Refrein:
Gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één nummer en we gaan.
Door dat te doen kan ik het even rekken.
Maar dan zeg ik: de groeten, we vertrekken.
Ik zeg:
gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één liedje en we gaan.
Nog even staan we jou te entertainen.
Maar dan zeg ik: de groeten, ’k neem de benen,
ben ik weg!
2.
Het tweede couplet, wat snel!
Vergeet ik iets?
O ja: dankjewel.
Ik trek heus nog weleens aan de bel,
maar ik kan hier niet langer blijven.
Zit op hete kolen en dan kan je beter staan.
Te heet onder de voeten, nou het lijkt wel een vulkaan.
Eerst nog een refreintje, hou je vast daar komt ’ie aan.
Ja, eerst nog een refreintje, hou je vast daar komt ’ie aan.
Refrein:
Gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één nummer en we gaan.
Door dat te doen kan ik het even rekken.
Maar dan zeg ik: de groeten, we vertrekken.
Ik zeg:
gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één liedje en we gaan.
Nog even staan we jou te entertainen.
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Maar dan zeg ik: de groeten, ’k neem de benen,
ben ik weg!
Instrumentale break
Refrein:
Gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één liedje en we gaan.
Nog even staan we jou te entertainen.
Maar dan zeg ik: de groeten, ’k neem de benen,
ben ik weg!
Ik ben weg!
Iedereen gaat af, behalve Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Fleur, Anna, Slimme Sjaak en Claire
van Wouten.
SCÈNE 8
Lied:
Beat van mijn hart en Reprise refrein Lied 7: Gaan met die banaan
Personen:
Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Tuur, Anna, Luur, Slimme Sjaak, Kenny Boeijen, Claire
van Wouten, Finn Nieto, Sonny, Leroy Lens, Rob Prop, Fleur, Harry Stijl en Klaske Klapper.
Iedereen op voor Lied 8: Beat van mijn hart.
Rekwisieten:
Hoed en zweep (Tuur), krokodillenmasker (Luur), nepslang (Anna), tassen (Mevrouw Van
Jengelen, Fleur), verrekijker (Freek Pronk), pistool (Slimme Sjaak), knuppel (Kenny Boeijen).

START SCÈNE 8
Freek Pronk, Mevrouw Van Jengelen, Fleur, Anna, Slimme Sjaak en Claire van Wouten staan nog
op toneel.
Freek Pronk: Ja! Ik weet welk pad we moeten nemen. Hopelijk is het niet het pad van Sjaak... het
verkeerde pad!
Mevrouw Van Jengelen: Of dat we struikelen over een bananenschil. Weg nu!
Tuur komt op als Krokobil. Als er apen op toneel zijn, schrikken die en schieten ze weg.
Tuur: Te laat, mijn krokodillen zijn er al.
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Anna: (speelt verwondering) Maar dat is Krokobil. De legende bestaat echt!
Tuur: Zeker, nepslang. Ik kan praten met krokodillen. En volgens de kroko’s zijn jullie erg smakelijk.
Mevrouw Van Jengelen: O, Krokobil, zeg tegen die monsters dat ik ondanks mijn smakelijkheid
ook erg zuur kan zijn.
Tuur: (twijfelt een beetje) Hmmm, ga op de grond liggen en kijk de monsters niet aan! Ik
ga overleggen.
Start gelijk de cd/USB-stick voor de spannende junglemuziek.
Spannende junglemuziek
cd 1: track 9, zang of
cd 2: track 9, 40% en track 20, soundmix of
USB-stick: alle versies
Luur komt op als krokodil. Iedereen gaat plat op de grond liggen.
Luur: (als een gevaarlijk dier) Grrrrrrrrrrrrrr.
Tuur: Ik zal vertalen wat hij zegt.
Luur: Grrrrrrrrrrrrrr.
Tuur: (heel kalm) Kroko zegt: kill, krokokill...
Luur: (steeds harder en dreigender) Grrrrrrrrrrrrrr.
Tuur: En hij wil...
Luur: (schreeuwt en wijst naar zijn bil) Grrrrrrrrrrrrrr.
Tuur: Krokodil wil jullie bil!
Freek Pronk: (tegen Krokobil/Tuur) Kan je niet zeggen dat ik dat niet wil?
Tuur: (denkt na) Hmmm, misschien moeten we iets anders geven dan. Alles wat je daar hebt: deze
kant op. Tassen, verrekijkers, dat pistool... schuif het deze kant op.
Slimme Sjaak: (staat op) Jullie denken toch niet dat slimme Sjaak gek is hè?
(schreeuwt) Ik heb jullie door met die nepkrokodillen!
Kenny Boeijen vliegt aan een liaan het podium op.
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Kenny Boeijen: (Tarzan-kreet) Ooooowhoeoooowhoeoooo!
Kenny Boeijen heeft een knuppel in zijn hand en gooit hem naar Slimme Sjaak... maar die bukt.
Slimme Sjaak: Haha, mis! Nogmaals, je bent niks en je kunt niks, Kenny.
Je weet niemand te boeien, wat een knuppel.
Claire van Wouten geeft Slimme Sjaak een klap op zijn hoofd met de knuppel. Het pistool valt op de
grond.
Claire van Wouten: En lekker hard, vind je niet?
Kenny Boeijen pakt het pistool op.
Kenny Boeijen: Claire, je bent een held. Goed gedaan! Vergeef me alsjeblieft.
Claire van Wouten: (boos) Nou, ik… (denkt even na) Op jou, Kenny, ken niemand lang boos blijven.
Finn Nieto komt van achteruit de zaal op, samen met Sonny en Leroy Lens.
Finn Nieto: En... we zijn gestopt! Prachtig, wat een film.
Alles zit erin: een schurk, een geweldige heldin, krokodillen en humor. Dankzij Mevrouw
Van Jengelen.
Mevrouw Van Jengelen: (verbaasd tegen Finn) Ik?
Sonny: (opgewekt) Ja, en het geluid is ook top, vooral van die harde knuppel.
Slimme Sjaak: (jammert) Ik wil niet meewerken, deze film mag niemand ooit zien.
Finn Nieto: Tuurlijk werkt u mee, anders gaan we de politie vertellen dat het niet gespeeld was, maar
echt. En dan ben je verder van huis.
Slimme Sjaak: Ik vind het een stomme film.
Leroy Lens: Nou, dan maken we er toch een musical van.
Finn Nieto: Scherp gezien, Leroy Lens! Eerst wilde ik een verhaal maken over een gouden plant.
Ik besprak het idee met de producent in een café, maar die vond het niks.
Slimme Sjaak: (schrikt) Wat?! Heb ik jou dat toen horen zeggen? Zijn er dan geen echte
gouden bladeren?
Rob Prop komt ondertussen opgelopen.
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Finn Nieto: Nope!
Kenny Boeijen: (verbaasd) Maar die hebben we toch gezien?
Rob Prop: Ja, die heb ik goud geverfd. Ik had nog een potje liggen, stomme Sjaak.
Finn Nieto: Slecht idee, die plant. Dat geef ik toe.
Leroy Lens: (vrolijk) Maar het verhaal met de krokobil was wel scherp gevonden, Kenny.
Claire van Wouten: Je hebt heel veel talent. Ga er in door, volg je gevoel.
Kenny Boeijen: (kijkt sip) Ik ben bang dat ik niet de juiste weg vind.
Slimme Sjaak: (schaamt zich een beetje) Nou ja, ik was ook een beetje van m’n padje. Het spijt
me allemaal, ik heb echt een blad… eh… hart van goud. (tegen Kenny) Het spijt me... vriend?
Slimme Sjaak wil Kenny Boeijen een hand geven.
Kenny Boeijen: Ik hoop het, Sjaak.
Kenny Boeijen pakt Slimme Sjaaks hand aan.
Sonny: Je hoeft alleen maar te luisteren naar jezelf. Dan volg je het juiste pad, in de jungle van
het leven. Sssst, luister maar... en volg de beat van je hart.
Iedereen komt op.
Start de cd/USB-stick voor Lied 8: Beat van mijn hart.
Dit is het slotlied. Iedereen die nog niet op het toneel is, komt op en zingt mee.
Lied 8: Beat van mijn hart
CD 1: track 10, zang of CD 2: track 10, 40% en track 21, soundmix of
USB-stick: alle versies of Benny Vreden Tool.

Iedereen:

1.
Kies je linksaf,
ga je rechtdoor?
Wat wordt jouw pad,
waar kies je voor?
Of blijf je staan, twijfel jij?
Twijfel hoort erbij.
Voor je beslist, voordat je start:
denk rustig na, volg je hart.
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Je kan ook altijd terug, ik zeg:
jij vindt de juiste weg.
Refrein:
Hoor jij de trommel?
Hij slaat de juiste maat.
Zolang deze mooie drum bestaat,
volg de beat, beat van je hart.
Hoor jij de trommel?
Hij slaat de juiste maat.
Zolang deze mooie drum bestaat,
kan je je lot bepalen,
niet verdwalen.
Kom en volg de beat, beat van je hart.
2.
Kies je rechtsaf,
ga je rechtdoor?
Weet je het al?
Volg het spoor.
Er is een gids, die zit in jou.
Luister en vertrouw.
Refrein:
Hoor jij de trommel?
Hij slaat de juiste maat.
Zolang deze mooie drum bestaat,
volg de beat, beat van je hart.
Hoor jij de trommel?
Hij slaat de juiste maat.
Zolang deze mooie drum bestaat,
kan je je lot bepalen,
niet verdwalen.
Kom en volg de beat, beat van je hart.
Instrumentale break
Hoor jij de trommel?
Hij slaat de juiste maat.
Zolang deze mooie drum bestaat,
kan je je lot bepalen,
niet verdwalen.
Kom en volg de beat, beat van je hart.
Mevrouw Van Jengelen: Mensen, even stil! (draait zich met de rug naar de zaal, praat over haar
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schouder) Wie kan er even een foto van mij maken met alle apen die hier achter me zitten?

Harry Stijl: (met zijn handen in de zakken) Sorry, ik heb mijn handen vol... zo druk.
Freek Pronk: Ik heb ook geen tijd, Mevrouw Van Jengelen. Ik krijg weer een nieuwe groep.
We moeten gaan. Laterrrrr!
Klaske Klapper: (klapt met haar filmklapper) It’s a wrap!
Iedereen: Gaan met die banaan!
Iedereen juicht.
Start gelijk de cd/USB-stick voor Reprise Refrein Lied 7: Gaan met die banaan.
Reprise Refrein Lied 7: Gaan met die banaan
cd 1: track 11, zang of cd 2: track 11, 40% en track 22, soundmix of
USB-stick: alle versies.

Iedereen:

Refrein:
Gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één nummer en we gaan.
Door dat te doen kan ik het even rekken.
Maar dan zeg ik: de groeten, we vertrekken.
Ik zeg:
gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één liedje en we gaan.
Nog even staan we jou te entertainen.
Maar dan zeg ik: de groeten, ’k neem de benen,
ben ik weg!
Instrumentale break
Refrein:
Gaan, gaan, gaan…
met die banaan.
We zingen nog één liedje en we gaan.
Nog even staan we jou te entertainen.
Maar dan zeg ik: de groeten, ’k neem de benen,
zijn we weg!
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EINDE
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