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Deze theaterkist is bedoeld om met een groep kinderen een sprookje te 
dramatiseren. 
 

 Door drama op te nemen in het onderwijsprogramma doen 

leerlingen nieuwe ervaringen op in verschillende leer- en 

ontwikkelgebieden. Ze leren taal en spel te gebruiken om 

gevoelens en ervaringen uit te drukken en te communiceren. 

Leerlingen leren relaties te leggen tussen de verbeelde 

werkelijkheid van het spel en de dagelijkse werkelijkheid. Ze 

ervaren, analyseren en interpreteren die werkelijkheid en leren zo 

bewuster omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen. 

 Drama-educatie doet een beroep op het samenwerkend vermogen 

en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De 

activiteiten vinden immers plaats in groepsverband. De spelers 

moeten naar elkaar luisteren, op elkaar letten en bij fysiek contact 

op elkaar vertrouwen. Door presentatie leren de leerlingen zich 

open te stellen voor de reactie van anderen en hiermee om te 

gaan. 

 Zowel op het receptief vermogen (onderdeel van kerndoel 56), het 

creërend vermogen (onderdeel van kerndoel 54) als het reflectief 

vermogen(onderdeel van kerndoel 55)  wordt een beroep gedaan 

tijdens het uitvoeren van dit project. 

Alle onderdelen die nodig zijn om het toneelspel te spelen zitten in deze 
kist:  
 
 kleding voor zeker 25 kinderen 
 attributen die nodig zijn voor het toneelspel 
 cd’s met liedjes die gebruikt kunnen worden 
 decorstukken zoals bv een troon 
 een diapresentatie die als achtergrond gebruikt kan worden  
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Het gebruiken van deze kist kan onderdeel zijn van een thema wat 
aangeboden wordt gedurende een aantal weken. Op die manier is het 
mogelijk om op veel vakgebieden te werken: 
 

 Muziek: aanleren liedjes 

 Dans: verzinnen dansjes met kinderen op de muziek 

die op de cd staat 

 Taal (doelgerelateerd aan bv schrijven, lezen): er wordt 

gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat, er 

worden entreekaartjes gemaakt, posters  (beginnende 

geletterdheid) auditieve oefeningen, woordjes 

stempelen, aanbieden bepaalde letter, voorlezen, 

vertellen 

 

 Rekenen (doelgerelateerd aan ruimtelijke oriëntatie) bv 

bij Sneeuwwitje: plattegrond huisje 7 dwergen maken, 

plattegrond kasteel in de bouwhoek, opstelling 

theaterstoelen voor de voorstelling, tellen cijfer 7 

centraal,  

 Spel en beweging: kringspelletjes in thema sprookjes 

(zeg Roodkapje, Doornroosje) themahoek inrichten met 

spullen kist, les Sprookjes uit Moet je doen 

 Observaties (bv Kijk)  relateren aan bv spel  

 Beeldende vorming: veel links te vinden op thema 

sprookjes of theater bv 
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http://www.jufanke.nl/themasprookjes.html 
http://oud.digischool.nl/po/community12/Sprookjes/rijmen.pdf  
http://oud.digischool.nl/po/community12/Sprookjes/rijmen2.pdf  
http://oud.digischool.nl/po/community12/Sprookjes/woordstukjes.pdf  
http://oud.digischool.nl/po/community12/?page=custom&file=sprookjes.html 
http://www.vouwwerkjes.nl/roodkapje%20voor%20een%20boekje.pdf 
http://www.kleutergroep.nl/Disney/index%20sneeuwwitje.htm 
http://jufels1.yurls.net/nl/page/882798#topboxes 
http://sprookjes.kids.kennisnet.nl/sprookjes/   

http://jufria.yurls.net/nl/page/658131#topboxes   
 
Een tijdsindeling voor het gebruik van de kist zou kunnen zijn:  
Week 1:  
Introductie van de kist in de klas of bij alle klassen zodat de kinderen 
nieuwsgierig worden gemaakt en zich meteen betrokken voelen bij het 
hele gebeuren.  
Een heel belangrijk onderdeel is het samen maken van het toneelspel, in 
de eerste week is het raadzaam om nog geen rollen te verdelen, de 
kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen spelen en kunnen zich 
helemaal uitleven in een door hen zelf gekozen rol in bv een 
poppenhoek of (kleine) kring. In de speelhoek wordt veel uitgeprobeerd 
in spelsituaties. 
 
Week 2 
Kinderen kunnen zelf teksten bedenken en deze in bv de tweede week 
gaan gebruiken. In deze week krijgt het toneelstuk al wat meer vorm, de 
rollen worden verdeeld in overleg met elkaar en het repeteren gaat 
beginnen. Het gemakkelijkste is dan om de kist gebruiksklaar in bv een 
speelzaal te zetten zodat je met je groep meteen aan de gang kunt. 
We spelen het hele stuk of in kleine scènes. De kleding wordt gepast, de 
attributen uitgeprobeerd. Er worden afspraken gemaakt wie wat mag 
dragen, gebruiken. Repeteren dus.  Het thema in de klas blijft aanwezig 
en wordt gebruikt met kringactiviteiten, taken, werken in de hoeken enz.  
 
Week 3 
De derde week staat in het teken van de voorstelling zonder hier al te 
veel nadruk op te leggen. We spélen het verhaal eigenlijk maar dan met 
publiek.  

Het is zeker raadzaam om hulp te vragen aan oudere medeleerlingen 
van bv groep 7 of 8. Zij kunnen heel veel betekenen in het meehelpen 
met verkleden, schminken, bedienen van apparatuur, helpen met de 
kinderen aanwijzingen te geven, veranderen van decor.  

http://www.jufanke.nl/themasprookjes.html
http://oud.digischool.nl/po/community12/Sprookjes/rijmen.pdf
http://oud.digischool.nl/po/community12/Sprookjes/rijmen2.pdf
http://oud.digischool.nl/po/community12/Sprookjes/woordstukjes.pdf
http://oud.digischool.nl/po/community12/?page=custom&file=sprookjes.html
http://www.vouwwerkjes.nl/roodkapje%20voor%20een%20boekje.pdf
http://www.kleutergroep.nl/Disney/index%20sneeuwwitje.htm
http://jufels1.yurls.net/nl/page/882798#topboxes
http://sprookjes.kids.kennisnet.nl/sprookjes/
http://jufria.yurls.net/nl/page/658131#topboxes
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Nodig niet teveel mensen uit: een mooi aantal is 2 personen per kind, zo 
blijft het intieme karakter gewaarborgd.  

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om geen voorstelling voor de 
ouders te geven maar het stuk spelen in je klas of ev. voor een andere 
klas. Het blijft echter voor de kinderen én de ouders een onvergetelijke 
ervaring ! 

Veel plezier!!!! 
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Rolverdeling 
 
Beschikbare kleding: 
Alle kleding is geschikt voor meerdere maten, daarom is het allemaal vrij groot. Alles 
kan dmv veiligheidsspelden of knijpertjes korter gemaakt worden.  

 Assepoester:   
 Jurkje met schortje en hoofddoekje 

      Baljurk (deze kan ev.over het bovenstaande jurkje gedragen worden) 
      Foute baljurk waarvan de mouwen losgetrokken kunnen  worden 

 Prins 

 Stiefmoeder 

 Stiefzusjes (2) 

 Lakei(en) (2) met pruiken 

 Goede fee 

 Muizenpakjes/paardenmaskers (4) 

 Volk (9)  hemden met hesjes en soort van jurken met schorten  
 Zij kunnen een bepaalde rol spelen bv  

bakker 
  Bloemenmeisje 
  Hoedenverkoper 
  Heertje,  dame 
  Spelend kind (dansend, huppelend, knikkerend) 

 Gasten voor het feest   
Hiervoor is geen speciale kleding , wel zijn er accessoires 
4 paar handschoenen,4 zilveren diademen, 2 armbanden, 2 
zilveren tasjes, parelhanger, oorbellen, 3 haarspelden. Als 
kinderen zwarte of witte onderkleding dragen zijn deze 
accessoires al genoeg. Deze gasten kunnen ook door het volk 
gespeeld worden, hun kleding wordt dan aangepast met een 
feestelijk tintje. 

 Bediendes Er zitten 4 schortjes in de kist, ook hieronder zwarte 
kleding De bediendes kunnen ook met de scènes van het 
dorpsgebeuren meedoen. 

 Verteller: een soort blouse en een hoofddeksel 
 

Minimaal zijn er 15 kinderen nodig, er is voor 25 kinderen kleding in de 
kist. 
 
 
 
 



     

 19-8-2014                                    - 6 - draaiboek Assepoester   

Bij een grotere groep kunt u natuurlijk meer kinderen volk en gasten 
laten spelen en er kan een “koortje” met zangers en zangeressen 
gemaakt worden, het koortje zingt dan de liedjes mee. 
 
Ook kunt u er voor kiezen om uw groep in 2 groepen te splitsen en 2 
keer het spel spelen, in dat geval speelt een groep en kijkt de andere 
groep. 
 
De groep kan bestaan uit kinderen van dezelfde leeftijd, maar met 
kinderen van verschillende leeftijden zijn zeker ook goede resultaten te 
behalen. De oudere kinderen kunnen het stuk dan “dragen” 
(Assepoester, stiefmoeder, stiefzusjes) en de jongere kinderen kunnen 
de andere rollen voor hun rekening nemen.  
 
Dit spel kan gespeeld worden zonder publiek, maar is ook heel geschikt 
om met publiek te spelen. Dit kan natuurlijk voor klas- en schoolgenoten 
maar ook voor ouders. Vooral die laatste groep komt altijd graag naar de 
kinderen kijken.   
Bij een optreden is hulp onontbeerlijk: iemand voor het geluid, voor het 
decor en het bedienen van de beamer. Ook is hulp nodig voor het helpen 
omkleden van Assepoester en de ev. gasten.  
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Rekwisieten: 
 

 Sprookjesboek voor verteller, hierin kan een klein boekje 
verborgen worden zodat het lijkt alsof de verteller uit het 
sprookjesboek voorleest 

 Zakdoeken in 4 formaten 

 16 Kaarten met letters  van Sprookjestheater  

 Gouden doek voor het omtoveren van de kist in de koets 

 Tentstokken 2 

 Doek met afbeelding orkest 

 2 houten wielen die aan de haken in de kist opgehangen kunnen 
worden 

 4 paardenhoofden       

 Tafelkleed met bloempotje 

 Zilveren schoentjes maat 30, zijn ev. kleiner te maken dmv het 
opvullen van de teenruimte. Zilveren schoenen maat 36 

 Rode doek  

 (schommel)stoel voor Assepoester  

 Grote tassen voor de boodschappen 

 Toverstaf 

 2 Kaarsenstandaards 

 Als er genoeg ruimte is 1 a 2 feesttafels (ev. hangtafels) 

  Wijnglazen met dienbladen 

 Stokpaard voor de prins 

 Spullen die de verkopers kunnen verkopen bv hoeden of jassen of 
fruit/groente, brood, bloemen 

 Bezem 

 “rotzooi” om op de grond te strooien bv prullen papier 

 Kistje of laag tafeltje als ondergrond voor omroeper (lakei) 

 Rol voor lakei 
 
 
Het decordoek van het orkest is gemaakt door de kunstenaar Theo 
Broeren die, zoals je misschien wel ziet, mede geïnspireerd is door Fiep 
Westerdorp. Zeker de moeite waard om de kinderen hierop te wijzen bv 
door een vergelijking te maken met Jip en Janneke! 
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Symbolen:  
 
Verteller: 

 
 
 
 

De verteller kan het beste gespeeld worden door de leerkracht of een 
kind dat goed kan voorlezen en in weet te springen op eventueel 
onverwachte situaties 
 
Scènes 
 

 
 
 
. 
 

Alle scènes worden alleen beschreven en mogen zelf ingevuld worden 
qua tekst. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf bedenken wat ze 
zullen zeggen. De leerkracht geeft natuurlijk wel aanwijzingen over de 
inhoud 
 
Decor: 

 

Voor de wisselingen in het decor hebt u zeker hulp nodig van een aantal 
(2 á 3) oudere kinderen of volwassenen 
 
De schuingedrukte onderdelen zitten niet in de kist en moeten dus zelf 
verzorgd worden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 19-8-2014                                    - 9 - draaiboek Assepoester   

 
 
Beamer 
 

 
 
 
De beamer geeft de achtergronden weer en vormt een wezenlijk 
onderdeel van het decor. Alleen bij een hoge ruimte kan de beamer 
gericht worden op een witte muur op de achtergrond, de beamer moet 
dan wel vanuit een hoge positie gericht worden anders kijken de 
kinderen in het licht en staan ze voor de projectie. Als dit niet mogelijk is, 
moet de beamer gericht worden op een zijscherm. Natuurlijk kan er ook 
gebruik gemaakt worden van een activeboard. 
 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
De muziek en geluidsfragmenten staan op de cd, in het draaiboek wordt 
aangegeven welk nummer nodig is 
Cd 1 is de ingezongen versie 
Cd 2 is de instrumentale versie 
Als u het stuk één keer speelt heeft u uiteraard cd 1 nodig. Wanneer u er 
echt een voorstelling van maakt en de rollen echt ingestudeerd worden, 
kunt u cd 2 gebruiken. 
Ook staat alle muziek op de bijgesloten USB-stick, te gebruiken op de 
ev. usb-aansluitingen van de geluidsapparatuur of computer. 
 
Een deel van de muziek komt uit het ballet van Prokofjev. 
Hieronder achtergrondinformatie hierover. 
Met oudere kinderen is het zeker de moeite waard om bijgaand boekje 
met cd te beluisteren en voor te lezen! 
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Assepoester van Sergej Prokofjev 
 
Bijna iedereen kent het muzikale sprookje “Peter en de Wolf”. Veel 
kinderen hebben klassieke muziek leren kennen door dat prachtige 
muzikale verhaal. Het is in 1936 gecomponeerd door de Russische 
componist Sergej Prokofjev (1891–1953). Wat minder bekend is, is dat 
hij nog meer sprookjesachtige muziek heeft geschreven, zoals het grote 
avondvullende ballet Assepoester. 
Je zou het misschien niet denken als je deze mooie romantische muziek 
hoort, maar Assepoester is gecomponeerd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
Prokofjev was in zijn jonge jaren een heel moderne componist, die met 
zijn pianowerken furore maakte en woonde in Rusland, Amerika en 
Frankrijk. Hij had een grote internationale carrière, maar kreeg in de 
jaren dertig heimwee naar het Rusland van zijn jeugd en ging weer 
terug. Precies op het verkeerde moment, want dat oude Rusland 
bestond al lang niet meer en er was een verstikkende dictatuur onder 
Josef Stalin. 
Toen ook nog Rusland werd aangevallen door Hitler-Duitsland, vluchtte 
Prokofjev vanuit het bedreigde Moskou naar de Kaukasus en ver achter 
de Oeral, hij vluchtte in sprookjesachtige muziek. Assepoester was de 
opdracht die hij van het beroemde Kirovballet uit Leningrad (zo heette 
St.Petersburg toen) had gekregen, nadat hij eerder voor hen het 
beroemde ballet “Romeo en Julia” gemaakt had. Op dat ballet was als 
kritiek gekomen dat er niet goed op gedanst kon worden.  
Assepoester moest anders worden, heerlijk om op te dansen. Het 
verhaal vraagt er ook om!  
 
Assepoester mag niet naar het bal van de prins, haar gemene stiefzusjes 
wel. Maar dankzij de toverfee kan Assepoester toch gaan en verschijnt 
ze op het bal. In de balletmuziek wordt dit feest tot een groot dansfeest. 
We kennen het vervolg van het verhaal: ze vergeet de tijd, het wordt 
twaalf uur, de betovering verbreekt, de klokken slaan angstaanjagend en 
ze vlucht. Ze verliest haar schoentje, waardoor de prins haar gelukkig 
kan opsporen.  
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Prokofjev wilde niet een modern werk maken, maar een ballet in de grote 
romantische Russische traditie van Peter Tsjaikovski (1840-1893). Deze 
grote voorganger van Prokofjev componeerde ook drie grote 
sprookjesballetten: de Notenkraker, Doornroosje en het Zwanenmeer.  
De première was niet in Petersburg, maar in het Bolshoi-theater in 
Moskou. Vlak na de oorlog, 21 november 1945. De rol van Assepoester 
was voor de beroemde danseres Galina Ulanova, die eerder ook Julia 
gedanst had. Het succes was groot. Assepoester is na “Romeo en Julia”  
Prokofjevs meest uitgevoerde ballet. 
 
Prokofjev stierf in 1953, en wel op 5 maart om 9 uur in de ochtend. Vijftig 
minuten later stierf zijn grote onderdrukker, de gevreesde dictator Stalin. 
Alle aandacht ging naar diens dood. Prokofjev heeft helaas de relatieve 
politieke ontspanning na Stalins dood niet mogen beleven. 
 
De muziek is heel afwisselend. Soms heel verhalend en modern, zoals 
wanneer de stiefzusjes ruzie maken, of bij het slaan van de klok van 
twaalf uur. Andere keren is de muziek pure romantiek, zoals in de 
thema’s van Assepoester, de thema’s van verlangen en van liefde.  
En er wordt gedanst! Hoogtepunten zijn de walsen van Assepoester en 
haar prins. Geen componist schreef zo’n mooie walsen!  
De hoogtepunten rijgen zich aaneen. Eentje wil ik er nog noemen: De 
dans met de bezemsteel. De stiefzusjes hebben net dansles gehad, ze 
willen een goede indruk maken op het bal. Maar ze brengen er niets van 
terecht. Assepoester kijkt in het geheim toe en danst, als iedereen 
vertrokken is, een prachtige “gavotte” met de bezemsteel. 
 
     Peter Meeuwsen, musicoloog Nijmegen 
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Assepoester 

 

Decor: 

De kinderen komen op vanaf rechts. 

Als decor staat de kist met het tafelkleed en een (schommel)stoel 

aan de zijkant opgesteld. 

 

 

 

 

Muziek: track 1 
Alle kinderen hebben een kaart met een letter in hun handen. Ze 
komen in een lange rij (volgorde zie couplet 1) op tijdens het voorspel, 
de kaarten zijn nog met de blanco voorkant naar voren. De kaarten 
zijn zo verdeeld dat ze het woord SPROOKJESTHEATER vormen als 
ze omgedraaid worden. 

 

Lied: Hier zijn we dan 

 

Hier zijn we dan  

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 

Hier zijn we dan 

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 

 
Tijdens het zingen van het  woord SPROOKJESTHEATER  worden 
de kaarten omgedraaid zodat het woord te lezen is, daarna weer 
terug draaien 

 

Assepoester kan beginnen 

Haar familie staat startklaar 

De lakei laat je binnen 

De fee is ook al daar 

Volk en muizen aan de kant 

want wat is daar aan de hand 

Kijk daar komt in volle vaart 

De prins op het witte paard 

 
Zo gauw een rol genoemd wordt doet diegene een stapje naar voren 
en een stapje terug 
De prins komt met paard op,galoppeert langs de rij en sluit voor aan 
in de rij naast Assepoester (hij heeft de letter S) 

 

Hier zijn we dan  

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 

Hier zijn we dan 
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Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 

 

Is iedereen al binnen 

Staat het decor al klaar 

Dan kunnen we beginnen 

Een spotlicht hier en daar 

Zit je lekker in je stoel 

Heb je ook zo’n kriebelend gevoel 

Misschien krijg je wel kippenvel 

Want spannend wordt het zeker wel! 

 
Laat de kinderen kijken of het decor al klaarstaat en de lampen 
aanwijzen, bij het woord spannend kunnen ze (bijna) de kaart laten 
vallen 

 

Hier komt het dan 

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 

Hier komt het dan  

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 
Kinderen gaan weer af in de rij zoals ze gekomen zijn. 

 

 

 

 Verteller 

Komt op met groot sprookjesboek in de handen en maakt het open. 
Er was eens, lang lang geleden, in een land hier ver vandaan, een 

mooi meisje. Het meisje was heel gelukkig samen met vader en 

moeder. Elke dag was ze vrolijk aan het zingen en dansen. Maar 

helaas ging na een tragische ziekte haar moeder dood. Vader was 

 

 

Dia 1 Assepoester 

Assepoester

Wij presenteren…..

 

 Muziek : track 2 
Opening 

Muziek wordt zachter gezet als verteller begint en kan op de 

achtergrond verder gaan indien gewenst. 
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heel erg verdrietig, dus het meisje was dan ook blij dat hij 

trouwde met een nieuwe vrouw. Ze hoopte dat zij hem weer 

gelukkig kon maken. In plaats van enorm gelukkig te worden, 

ging vader dood. Daarna ging alles verkeerd.  

 
Het wordt me even teveel, heeft er iemand een zakdoekje? 
Verteller krijgt zakdoekje uit de coulissen aangereikt 

 

 

 Verteller 

De vrouw waar vader mee getrouwd was, haar stiefmoeder dus, 

bleek geen leuke vrouw te zijn. Ze liet het meisje alles doen, 

wassen, ramen lappen, stof zuigen, afwasmachine uitruimen en 

nog meer van die gemene taken. Ze liet het meisje ook op de 

grond slapen, bij het as van de open haard. Vandaar dat zij het 

meisje een andere naam gaf: Assepoester. 
Assepoester, stiefmoeder en stiefzusjes komen op 

 

 

 Scène 1 

Assepoester moet werken voor Stiefmoeder, 

zij geeft haar karweitjes zoals bv veeg de 

vloer, ruim de kamer op.  Stiefmoeder af. 

De stiefzusjes plagen haar met al haar werk 

en dat ze er zo vies uitziet.  Ook zij geven 

haar nog karweitjes, maar maken daar weer 

samen ruzie om. De “ruziemuziek “ kan 

gebruikt worden om de stiefzusjes het ruzie 

maken uit te laten beelden. (lopen achter 

elkaar aan, staan tegenover elkaar, slaan) 

De zusjes gaan af  

  

 

 

 

 

 

 

muziek 

track 3 

ruzie 

 

 

Dia 2a huis Assepoester  

 

 

 

Dia 2b (enter) huis Assepoester binnenkant 
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Muziek: track 4 

Lied Wawawateenrotzooi 

 
Assepoester: 

Ik moet altijd maar werken 

En poetsen in het huis 

Ze mogen niks van me merken 

Toch is dit ook mijn thuis 

Mijn zusjes zijn niet aardig 

Mijn stiefmoeder gemeen 

Waarom zijn ze toch nooit eens blij 

Ze lijken wel van steen 

 
Stiefzusjes en stiefmoeder komen op en zingen: 

Wa wa wat een rotzooi hier 

Kun jij niet eens opruimen 

Je bent er toch voor ons plezier 

Maar je doet geen ene  zier 
Ze gaan weer af 
 

Assepoester 

Ik doe heus wel mijn best hoor 

En probeer toch lief te zijn 

Mijn beste beentje zet ik voor 

Toch doet dat heus wel pijn 

Ik mis mijn ouders echt wel 

ze komen nooit meer terug 

Soms spring ik bijna uit mijn vel 

Maar verstop me dan heel vlug 

 
Stiefzusjes en stiefmoeder komen op en zingen: 

Wa wa wat een rotzooi hier 

Kun jij niet eens opruimen 

Je bent er toch voor ons plezier 

Maar je doet geen ene  zier 
Allemaal af 

 Scène 2 

Assepoester blijft alleen achter en klaagt over haar bestaan  

 
 
 

Decorwisseling 

Huiskamer af (zijkant), kist kan ev. met omgedraaid tafelkleed als 

markttafel dienen voor bv de hoeden of bloemen. 
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 Verteller: 

Snik, snik. Die Assepoester. Heeft er iemand een zakdoek voor 

mij? Doe maar een wat grotere. 

 
Verteller krijgt grotere zakdoek uit de coulissen aangereikt 

 

Assepoester was dan ook blij wanneer ze even het huis mocht 

verlaten. Eens in de week ging ze naar de markt in het dorpje. 

Helaas liet de stiefmoeder haar nooit alleen gaan.  

 

 

 Scène 3 

Tafereel bakker, bloemenmeisje, 

hoedenverkoopster dansend meisje, burgers 

die langs de verkopers gaan enz. (Iedereen 

brengt zijn eigen koopwaar mee in een tas 

af mand of doos) Stiefmoeder en stiefzusjes 

lopen ook op het toneel in het dorp, 

Assepoester loopt er achteraan vol beladen 

met tassen. Stiefmoeder en zusjes kopen 

van alles en geven het aan Assepoester om 

te dragen. De tassen worden steeds 

zwaarder en voller.  

 Muziek 

 

track 5 

Dorps-muziek 

(zo lang als 

het nodig is 

voor het laten 

zien van het 

dorpsleven, 

kan ook 2 

keer gedraaid 

worden) 

 

 Verteller 

Op een dag kwam er een omroeper in het dorp met belangrijk nieuws:  

 

 

 Dia 3 dorpje 

 

 Muziek: track 6 

trompetgeschal 
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 Scène 4 

Omroeper (lakei 1) komt toneel op en 

gaat op een kistje staan. Hij vertelt het 

grote nieuws over het komende feest 

waarbij alle meisjes worden uitgenodigd 

zodat de prins een vrouw kan kiezen. 

Alle dorpelingen raken  opgewonden en 

gaan gauw naar huis om mooie kleding 

te zoeken. 
Muziek klinkt terwijl iedereen naar huis 
gaat, om de beurt gaat iedereen af met veel 
opgewonden gebaren, behalve 
Stiefmoeder, stiefzusjes  en Assepoester 

  

 

Muziek: 

track 7 

Hoop 

De muziek 

kan gestopt 

worden als 

iedereen de 

tijd heeft 

gehad om af 

te gaan 

 

 

 

 

 

 Scène 5 

Stiefmoeder is helemaal opgewonden over het komende feest en 

samen met de stiefzusjes maakt ze plannen voor mooie jurken. 

Zuchtend loopt Assepoester met de zware tassen achter de moeder 

en de zusjes aan. 
Allemaal af 

 Dia 4 huiskamer met haard 

 

 
 
 

Decorwisseling 

(Schommel)stoel weer op,  kist wordt weer tafel. 

 Verteller: 

Assepoester en haar vervelende zussen waren weer thuis 

gekomen. Assepoester wilde graag even uitrusten van het sjouwen 

met al die tassen. Maar rust kreeg arme Assepoester niet. Ze werd 

meteen weer aan het werk gezet 
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 Scène 6: 

Assepoester gaat vermoeid zitten, maar wordt meteen door 

stiefmoeder aan het werk gezet. Stiefmoeder strooit nog extra 

rotzooi op de grond en zegt dat ze alles op moet ruimen en gaat 

weer af. Assepoester is erg verdrietig en gaat aan het opruimen. 

De muizen komen haar te hulp 

 Muziek: track 8 

Lied Onder de vloer 
Muizen  staan naast elkaar met hun pootjes voor zich en zingen 
samen het lied. Bij het woord vader doet vader muis een stapje naar 
voren, bij moeder en de kleintjes ook zo 
 

Onder de vloer bij Assepoesters huis 

Woont de hele familie muis 

Vader moeder en 2 kleintjes 

En ze piepen dan heel fijntjes 

Pieperdepieperdepieperderpiep 

Pieperdepieperdepieperderpiep 
 
Muizen maken kleine sprongetjes tijdens pieperdepiep 

Het lied wordt 2 keer gezongen. 

 Scène 7 

Samen met de muizen vindt Assepoester toch nog een mooie jurk 

(foute jurk) zodat zij ook naar het feest kan 

Als Stiefmoeder weer komt, laat ze de jurk enthousiast zien, maar 

moeder zegt dat de jurk helemaal niet mooi is en bovendien 

kapot. Ze trekt daarna zo hard aan de mouw van de jurk 

(klittenband) dat die eraf scheurt. 

 Verteller: 

De gemene stiefzusters pesten haar de hele dag dat zij wel naar 

het bal gaan en Assepoester niet. Op de dag van het bal is 

Assepoester heel verdrietig. Verdrietig ziet Assepoester hoe de 

gemene stiefmoeder en stiefzusters lachend vertrekken naar het 

paleis. 
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 Muziek: track 9 

Lied: Alleen 

Solo door Assepoester 

     Alleen, ik ben alleen 

     Alleen op de wereld, net als in een boek 

Door iedereen vergeten, niemand die me zoekt 
 

Als een vergeten legoblokje 

Ver weg onder de kast 

Een te heet gewassen trui 

Die nu niet meer past  

Een hondje dat geen baasje heeft 

of cola zonder prik 

Zij zijn allemaal alleen 

maar het meest alleen ben ik  

 

Alleen, ik ben alleen 

     Alleen op de wereld, net als in een boek 

Door iedereen vergeten, niemand die me zoekt 

 

Een afgebrokkeld zandkasteel  

wachtend op de vloed  

die ene viltstift in de doos 

die het niet meer doet  

Een popje dat geen armen heeft 

een weggewaaide strik 

zij zijn allemaal alleen 

maar het meest alleen ben ik 

 

Alleen 
De muizen proberen haar te troosten 

 Verteller: 

Zakdoek! Zakdoek! 
Verteller krijgt laken uit de coulissen aangereikt 

Nu kan Assepoester toch niet naar het bal toe. En die zusjes 

mogen wel naar het bal. Er moest nu wel een wonder gebeuren 

om haar weer gelukkig te maken. 

 Decorwisseling: 
(Schommel)stoel af, gouden koetsdoek, wielen  en paardenhoofden 
klaarleggen, nog niet de kist omtoveren, dat gebeurt tijdens het 
toverlied. 
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 Dia 5 toverfee met achtergrond 

Deze dia moet telkens aangeklikt worden met enter, 
dan komen er steeds meer sterren en de koets gaat vertrekken. Hij 
begint met een zwarte dia en kan gestart worden tijdens het opkomen 
van de goede fee. Tijdens het lied kan er verder gegaan worden dmv 
de entertoets. 
Na de laatste enter verdwijnt de goede fee. 

 

 Scène 8 

Assepoester schrikt van het licht en het geluid   

Daar staat opeens een mooie fee, zij vertelt dat Assepoester niet meer 

moet huilen.  

De fee zwaait met haar toverstaf en plots klinkt er  muziek 

 Scène 8 vervolg 

 

 

 

 

 
Assepoester krijgt mooie jurk en 
mooie schoenen, zij wordt aan 
de zijkant geholpen met het 
aankleden, de jurk kan over de 
andere kleding heen. 

 

 

 

 

 

 

De gouden doek komt op 
de kist, de muizen krijgen 
paardenmaskers en gaan 
voor de koets staan, de 
leidsels kunnen ook 
vastgemaakt worden aan 
de ringen.  de lakeien 
mennen de paarden. 

 

 Muziek: track 10 

Lied Hokus pokus pokus pas 

 

Refrein 

Hokus pokus pokus pas   

Draaien met de toverstaf 

Hokus pokus pokus pas 

Een tikje en ‘t is af. 

 

solo goede fee 

Een tikje op je schortje 

En ’t wordt feestkledij 

Een speld in je haren 

Mooie schoenen nog erbij 
 

refrein 

 

solo goede fee 

De kist een echte koets  

Elk muisje wordt een paard 

Ze brengen de mooie dame 

Naar het bal in volle vaart  
 

refrein 
Na het lied staat de koets klaar 
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 Scène 9 

De Fee zegt dat 

Assepoester snel moet 

gaan, maar dat ze niet moet 

vergeten dat de betovering 

maar tot twaalf uur 

middernacht duurt en geen 

seconde later.  

  

 

 

 

Muziek: track 11 

Lied: Let op de klok 

De goede fee zingt: let op de 

grote klok die 12 keren slaat 

 

 Scène 10 

Assepoester stapt in de 

koets (neergeklapt 

schotje)en met de koets 

wordt een stukje gereden 

zover dat mogelijk is in de 

ruimte. 

  

 

 

 

 

muziek laten doorlopen tot de 

koets genoeg gereden heeft 

 Verteller: 

Nu kan Assepoester toch naar het grote feest. Ze stapt uit voor de grote 

deur van het paleis. Ze kijkt door de ramen naar binnen en ziet dat het 

feest al in volle gang is. 

 Decorwisseling: 

De gouden doek van de koets kan blijven 

hangen maar moet tussen de 2 bogen 

gehangen worden zodat het lintje waarmee 

het orkestdoek moet worden vastgemaakt 

om 2 bogen heen kan, anders buigt de stok te 

ver door. De zijlintjes kunnen aan de 

achterste boog vastgemaakt worden. Het 

doek kan als decoratie gedeeltelijk over de 

zijkanten van het orkestdoek worden 

opgehangen. 

Als er genoeg ruimte is kunnen er 

(hang)tafels met kaarsenstandaards geplaatst 

worden waarop de gasten hun drankje 

kunnen neerzetten. 

 Dia 6a 

Balzaal 
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 Scène 11 

Alle gasten zijn op het feest, de dienstbodes 

brengen drankjes rond, de prins danst steeds 

met een ander meisje.(afspreken op welke 

maat van de muziek gewisseld wordt) 

Assepoester wordt binnengelaten door de 

lakeien en ziet haar gemene stiefmoeder en 

stiefzusters zitten. 

Een beetje angstig loopt ze langs hen maar 

Assepoester wordt niet herkend. Dan ziet de 

Prins Assepoester en is helemaal onder de 

indruk.  Hij vraagt haar ten dans en ze 

dansen heel verliefd. De andere gasten en 

dienstbodes gaan in een grote kring om hen 

heen staan 

  

Muziek:  

track 12 

 

Wals (ev. 

meerdere keren 

achter elkaar) 

 

 

 

 

 Verteller: 

Assepoester en de prins dansten de hele avond. De gemene 

stiefmoeder en stiefzussen keken de hele tijd vals Assepoester aan, 

maar ze herkenden haar niet. Oh, wat waren ze toch jaloers. 

Het leek wel of ze uren dansten met elkaar. Assepoester, let nou op, 

de klok! De klok Assepoester! 

 Dia 6b 
grote klok en trap 
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 Scène 12 

Assepoester kijkt tijdens de muziek en het 

lied angstig naar de klok en de mensen. Ze 

draait en loopt angstig heen en weer tussen 

de mensen 

Ze staan aan weerskanten van Assepoester 

en gaan telkens verder weg staan tijdens het 

lied Assepoester blijft rondjes draaien en 

heft haar handen in paniek omhoog 

 

 

 

 

 

Assepoester rent weg als de klok 12 slaat en 

laat de prins midden in de zaal alleen achter 

(iedereen dus af behalve de prins (muziek 

gaat door) Het schoentje valt op het podium 

en de prins drukt het schoentje aan zijn hart. 
Prins gaat af 
Assepoester kleedt zich weer om. 

 Muziek:  

track 13  

Lied: De klok 

slaat 12 

De gasten en 

bediendes 

zingen: 

Let op de grote 

klok die dadelijk 

12 slaat! 

 

Dia 6c 
Na elke enter telt 
de klok verder tot 
en met de 12, 
daarna valt het 
schoentje naar 
beneden. 

 

 Decorwisseling: 

Hangtafels  en orkestdoek weg 

 

 Dia 7 dorp  

 

 Scène 13 

De dorpelingen komen weer op met hun 

koopwaar en beginnen weer te kopen en 

verkopen.  

  

Muziek: track 14 

dorpsmuziek 

 

 Verteller: 

De volgende dag komt de prins met zijn gevolg naar het dorpje.  

 

 Muziek: track 15 

trompetgeschal 
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 Scène 14 

De lakei komt weer op en roept alle mensen bij elkaar. Hij maakt zijn 

rol papier open en “leest“ voor. De prins komt ook op samen met de 

andere lakei. Hij draagt het schoentje op de rode doek.  

Alle meisjes (en een of twee jongens) gaan opgewonden bij elkaar 

staan en bij het begin van het lied staan ze in een lange rij 

 Muziek: track 16 

lied Schoentje passen (3 keer) 

 

Het past mij het past mij het past mij aan mijn voet 

Zie je wel het zit helemaal goed 

Het past mij het past mij het past mij aan mijn voet 

Zie je wel `t zit goed 

 

Solo Prins 

Past het dan helemaal niemand 

Is er dan niemand voor mij 

Maar ik wil mijn liefje toch vinden 

Waarom is ze er niet bij 

 
De meisjes passen om de beurt de schoen bij de lakei. De meisjes die niet 
passen, bewegen op de muziek van het refrein (de voeten gaan om de beurt 
naar voren) Ook komt er een keer een jongen als grapje de schoen passen, 
als de lakei merkt dat het een jongen is wordt hij weggestuurd. 
 
Bij de laatste solo van de prins gaan alle dorpelingen weer af.  
 

 Dia 8a huis 

 

 Verteller: 

De prins zag het niet meer zitten. Van al de huizen die hij langs was 

geweest was hij nog geen een keer geslaagd. Hij moest nog één huis en 

dan had hij heel het dorp gehad. 
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 Dia 8b kamer  

 
 

 Decorwisseling: 

Stoel weer op 

 

 Scène 15 

De prins en de lakeien worden hartelijk ontvangen door 

stiefmoeder. Zij brengt hen naar de stiefzusjes. Zij maken weer 

ruzie wie het eerste mag en  wrikken en duwen maar krijgen hun 

voeten niet in het muiltje.  

 

Solo Prins zonder muziek: (ev. zeggend ipv zingend) 

 

Past het dan helemaal niemand 

Is er dan niemand voor mij 

Maar ik wil mijn liefje toch vinden 

Waarom is ze er niet bij? 

 

Prins vraagt of er nog iemand woont in het huis. Assepoester 

komt te voorschijn, maar stiefmoeder probeert haar tegen te 

houden. 

De prins duwt de gemene stiefmoeder opzij en laat Assepoester 

het schoentje passen. Het past!!!! De prins straalt van geluk dat 

hij nu eindelijk zijn bruid heeft gevonden. 

 

 Decorwisseling: 

Alles van het podium af, Assepoester verkleedt zich in mooie jurk 

 

 Dia 9a kasteel 
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 Muziek track 17 

Lied: Net een sprookje (2x) (1x is natuurlijk ook mogelijk!) 

 

Ja ‘t is waar 

Een prachtig paar 

Aan het einde van dit sprookje 

Smoorverliefd 

Een leven lang 

‘t is toch net een sprookje 

wat een gelukkig paar 

’t is toch net een sprookje 

ja echt waar 

ja echt waar 

 
1e keer solo door zanger(es), het paar komt op vanaf midden achter., 
tweede keer door iedereen, komen in fontein op, vormen halve cirkel 
om paar 

 Verteller: 

Mag ik een enorme zakdoek!? 
krijgt grote doek aangereikt  

Assepoester was dolgelukkig. Zij en de prins trouwden 

onmiddellijk en kregen een prachtige  baby. 

En ze leefden nog lang en gelukkig 

 Dia 9b  aftiteling 
Dit was het dan

Wat vond je ervan

Ons sprookjestheater

Sprookjes spelen is vet gaaf !!!

Sprookjes bestaan !!!!  

 Muziek track 18 

Lied: Dit was het dan 

 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

Ons Sprookjestheater 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

Ons Sprookjestheater 
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 Tijdens het zingen van het  woord SPROOKJESTHEATER  worden 
de kaarten omgedraaid zodat het woord te lezen is, daarna weer 
terug draaien 
 

Assepoester gaat nu trouwen 

Met haar stoere prins     

De mensen blijven feesten 

In het kasteel daarginds 

Stiefzusjes met moeder mee 

De goede  fee is heel tevree 

De muizen zetten  alles klaar 

We proosten op het nieuwe paar 

 
Zo gauw een rol genoemd wordt doet diegene een stapje naar voren 
en een stapje terug 
 

Refrein 

 

Het sprookje is nu uit 

Gordijnen gaan weer dicht 

Decor wordt afgebroken 

We dempen al het licht 

Als heks of prinsesje  vrolijk en blij 

Nog lang en gelukkig leven zij  

Als reus, kabouter of een graaf 

Sprookjes spelen is vet gaaf  

 
Laat de kinderen kijken of het decor al wordt afgebroken en de 
lampen aanwijzen,  

 

Refrein 

 
 Iedereen maakt een mooie buiging. 

 Muziek track 19 

Slotmuziek 

 Dia 10  aftiteling  

Dit was een productie van Thézinda
i.s.m. de Bernhezer Kunst Kring(BKK) en 
Cube (Cultuureducatie Bernheze)

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
provincie Noord Brabant, toegewezen door het Brabants Instituut 
voor School en Kunst (BisK)  

zonder enters, loopt vanzelf 
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Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
provincie Noord-Brabant, toegewezen door het Brabants Instituut voor 
School en Kunst (BISK) 
\ 

 
 
 
In samenwerking met BKK (Bernhezer Kunst Kring)  
en Cube (Cultuur Bernheze)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met speciale dank aan Dian Langenhuijzen die mij gestimuleerd heeft 
om dit project tot stand te brengen. 
 
 
         
 
 
 
 
Heesch 1-09-2009  Thea van Dijk  www.thezinda.nl 
                                        

    
 

Vanaf 1-8-2011 opgenomen in het Rabobank Scholenproject 

http://www.thezinda.nl/
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