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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  

 
 
 
 
 



     

 18-8-2014 - 2 - draaiboek theaterkist Repelsteeltje 

 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

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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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.  

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 knijpertjes en mouwophouders (elastiek)  korter gemaakt 
worden.  
Op het fotoblad kunt u zien welke kleding bij elkaar hoort. 
 

 Repelsteeltje:  blouse met kraag en riem en hoed en ev. neporen 

 Molenaar: blouse met vetersluiting en riem 

 Molenaarsdochter: jurk met schortje en kapje en een glinsterjurk  
(deze rol kan ook door 2 kinderen gespeeld worden: een als 
molenaarsdochter en een als prinses, dan is er geen verkleedpartij 
nodig tijdens het spel)2 x  

 Koning: rode mantel met bonten kraag en kroon 

 Koningin: rode jurk met gouden strik, gouden tasje en gouden 
mantel 

 Prins: mantel  en vestje met das en manchetten 

 Hoofdlakei: vestje, mantel met das en manchetten 

 6 bediendes: 4 zwarte jurken met schortjes en kraagjes en 2 
vestjes met dassen en manchetten  

 dorpelingen (6) 
 Zij kunnen een bepaalde rol spelen bv  

Bakker: geruite broek, witte jas, wit schort, zwart hoofddeksel 
  Kastelein: schort met bruin hesje 
  Dame: jurk met cape 

3 Marktkooplieden: jurken met bijbehorende schorten en 
kapjes 

 ridders (4) : blouse met kap 

 Verteller: blouse en kraag en een hoofddeksel 
 

Minimaal zijn er 15 kinderen nodig, er is voor 25 kinderen kleding in de 
kist. Een verrijdbaar kledingrek  met hangertjes is erg gemakkelijk, want 
dan hoeft u niet telkens de kist netjes in te pakken. 
 
Bij een grotere groep kunt u natuurlijk meer kinderen volk en bediendes 
en ridders laten spelen en er kan een “koortje” met zangers en 
zangeressen gemaakt worden, het koortje zingt dan de liedjes mee. 
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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” 
(Repelsteeltje, molenaarsdochter, koning) 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. Deze hulp kan door ouders 
gegeven worden, maar als het spel gespeeld wordt door jongere 
kinderen kunnen kinderen van een van de hogere groepen ook heel 
goed hulp bieden! 
 
 
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. De kinderen kunnen zelf 
bedenken wat ze zullen zeggen. De leerkracht geeft 

natuurlijk wel aanwijzingen over de inhoud. 
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Decor: 

 
Voor de wisselingen in het decor hebt u zeker hulp nodig van 
een aantal (2 á 3) oudere kinderen of volwassenen 
 
 

 
 
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. 
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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 

 21 Kaarten met letters  van  “ons sprookjestheater!” 

 Stokpaard voor de prins 

 Spullen die het volk kan verkopen bv hoeden of jassen of 
fruit/groente, brood, bloemen 

 verhoging voor molenaar, kistje of laag tafeltje 

 spinnenwiel (in 2 delen) 

 12 gouden “klossen” 

 krukje bij spinnenwiel 

 kussen of deken voor slaapgelegenheid  

 2 lansen dmv tentstokken in elkaar te zetten 

 pakken stro, van heel klein naar groot. 

 ketting, ring 

 feestattributen: vlaggen, ballonnen, 3 bosjes bloemen, slingers, 
nepcadeautjes etc. 

 kampvuurtje met verlengsnoer 

 babypop  

 notitieboekje voor lakei 

 gouden doek voor troon en verdwijntruc voor Repelsteeltje 

 “hemeltje” voor wieg 

 kussen voor troon en wieg (ligt los op de kist) 
 

De schuingedrukte onderdelen zitten niet in de kist en moeten dus zelf 
verzorgd worden  
 
 
Kistmogelijkheden: 
Dmv tentstokken kan er van de kist een troon gemaakt worden en een 
wieg (zie fotoblad). Het kussen kan op de kist gelegd worden voor de 
troon en de wieg. 
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Repelsteeltje 

 

Decor: 

( ev. gordijnen zijn nog dicht), kinderen komen op vanaf rechts. 

Als decor kunnen de spullen van het dorp klaargezet worden. 

 

 
 

 

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. 
Als u niet genoeg kaarten hebt kunt u er eventueel tekeningen of letters aan toevoegen. 

 

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 ONS SPROOKJESTHEATER  worden de kaarten omgedraaid 
zodat het woord te lezen is, daarna weer terugdraaien 

 

Repelsteeltje kan beginnen  

De hofhouding aan ‘t werk  

de koningin en koning 

ridders  fier en sterk 

de dochter en de molenaar 

de dorpelingen staan ook klaar 

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 stokpaard op als hij aan de beurt is, galoppeert langs de rij en sluit aan 
vooraan in de rij naast Repelsteeltje  

 

Hier zijn we dan  

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 

Hier zijn we dan 

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 
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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. 
Dorpsbewoners stellen zich op. 

 
 

 
Dia 1  

Repelsteeltje

Wij presenteren…..

 
2 keer enter  voor tekst 

 

 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 

klein en knus dorpje. In dat dorpje woonde een molenaar met zijn 

dochter, die erg goed kon spinnen. De molenaar was erg trots op zijn 

dochter en schepte erg op. Dat vond niet iedereen leuk!   

 
 

 
Dia 2 dorpsplein 

 
 

 
Scène 1 

Tableau (kinderen staan in een 

bepaalde houding stil) van 

dorpelingen, gaan bewegen als 

 
Muziek : track 2 

Even het tableau laten 

zien, dan pas muziek 

starten 
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muziek klinkt. 

Ze bieden hun koopwaar aan, 

lopen rond, praten met elkaar, 

huppelen, dansen enz. 

Molenaar stapt naar voren en gaat 

op een verhoging staan en begint 

op te scheppen over zijn mooie 

knappe dochter. Hij somt allerlei 

dingen op die ze heel goed kan bv 

strijken, koken, zingen, maar ook: 

goud spinnen uit stro! 

De dorpelingen zijn wel 

benieuwd maar geloven hem niet 

echt. 
Als de molenaar zegt: ze kan goud 

spinnen uit stro! start de muziek van 

track 3. 

 

 

 

 

 

 

Dorpsmuziek langzaam 

zachter als molenaar naar 

voren stapt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek: track 3 

 

Opscheplied door molenaar (m) en dorpelingen (d) 

 

m:    ‘k Heb een dochter o zo knap 

d:     Echt waar is dat zo?  
Dorpelingen komen eerst nieuwsgierig dichterbij  
m:    ‘k meen het echt 't is geen grap 

d:     ja ja dat zal wel  duh….  
 maar nemen dan weer afstand, ze geloven het niet 

 

m:    Draden spint ze mooi en sterk 

d:     Oh ja is dat zo?  
Dorpelingen komen nieuwsgierig dichterbij  
m:    ‘t lijkt waarachtig toverwerk 

d:     ja ja dat zal wel 
maar nemen dan weer afstand 

 
dorpelingen 

Hou nou maar op molenaar 

Schep niet zo op (wegwuivend gebaar) 

Hou nou maar op molenaar 

wij zeggen stop! (stopgebaar) 
herhalen 
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Deze week ‘t was ’s avonds laat 

Oh ja is dat zo? 

spon ze echt een gouden draad 

ja ja dat zal wel 

 

Heus ik ben geen leugenaar 

Oh ja is dat zo? 

Alles wat ik zeg is waar! 

ja ja dat zal wel 

 

Hou nou maar op molenaar 

Schep niet zo op 

Hou nou maar op molenaar 

wij zeggen stop! 
herhalen 

bij de laatste stop duwt de dochter de molenaar van de verhoging af. 
Tijdens het lied komt de lakei op en kijkt en luistert belangstellend 

 

 Verteller: 

Heb ik iets teveel gezegd? Wat een opschepper! De dorpelingen 

geloofden er niks van. 

Wel de lakei, die halverwege het liedje binnen kwam vallen. Hij wist 

dat de koning dol was op goud, en wilde daarom alles weten van deze 

goudmakerij. 

 

 
 
 
 

Scène 2 

De dorpelingen reageren nog op het lied bv dat hij niet zo op moet 

scheppen en dat zijn dochter echt niet goud kan spinnen enz. 

De lakei komt dichterbij en vraagt nog eens wat de dochter kan. 

De molenaar wil wel eerst weten wie hij is en wat hij komt doen en de 

lakei maakt zich bekend en vertelt dat hij erg veel belangstelling heeft 

voor de dochter, vooral de koning zal hier erg blij mee zijn. 

De molenaar stemt toe, de dochter protesteert, maar de lakei neemt de 

(bange) dochter mee naar de koning. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Verteller 

En zo werd de 

molenaarsdochter 

naar het paleis 

gebracht. Bij het 

paleis aangekomen 

werd ze direct naar 

 

 
 
 
 
 
 

Dia 3 kasteelinterieur 
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de koning en de 

koningin gebracht 

 
 

Decorwisseling 

De troon wordt midden op het toneel 

gezet 

De koning zit op de troon, de koningin 

staat ernaast, de prins zit op de grond 

voor de troon, de ridders staan aan de 

zijkanten.  De bediendes staan netjes op 

een rij, van groot naar klein, (handen met 

de vingers in elkaar, ellebogen naar 

buiten) aan de zijkant 

 

 

 

 

 

 
Scène 3 

De lakei komt binnen met de dochter (buiging!) en vertelt de koning 

wat de molenaarsdochter kan. Ze probeert nog te zeggen dat ze het 

helemaal niet kan. De koning is niet om te praten, de koningin wil 

graag gouden spullen en de prins vindt de dochter zielig. 

Allemaal af 

 
 
 

Decorwisseling 

De troon weer af, 

spinnenwiel op en krukje en 

een kussen of deken aan de 

zijkant zodat het meisje even 

kan gaan slapen . 

 

 
Dia 4 zwart 

 Verteller:  

De koning was niet om te praten, hij dacht dat de dochter écht goud kon 

spinnen uit stro! Hoe moest dit nu verder? Ze werd naar de schuur 

gebracht door de lakei. 

 

 
Dia 5 schuur 
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Scène 4: 

De lakei brengt de 

molenaarsdochter naar haar 

plaats achter het spinnenwiel 

en de ridders gaan op wacht 

staan. Zij hebben lansen die 

ze kruislings voor de 

zogenaamde poort houden. 

Zij halen de lansen naar zich 

toe zo gauw de muziek klinkt 

zodat de koninklijke familie 

erdoor kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek: track 4 

trompetgeschal 

 
Scène 5: 
De koning laat de eerste twee (kleinste)bediendes komen met stro 

(kleine pakjes) en de koning zegt dat ze goud moet spinnen. Daarna 

zegt de koningin dat ze erg goed haar best moet doen, want ze wil 

graag een gouden lint in haar haar en als laatste gaat de prins af en 

wenst haar met een schouderklopje heel veel succes. 

De ridders sluiten de poorten met hun lansen en blijven staan 

 Verteller: 

De molenaarsdochter zakt snikkend in elkaar.  

Daar zit ze dan, helemaal alleen. Wat een ellende allemaal! 

 
Muziek: track 5 

Klaagliedje door molenaarsdochter 

 

Goud uit stro 

dat kan ik niet 

wat moet ik toch beginnen 

Huilen moet ik 

van verdriet 

Ik weet niks te verzinnen 

 

Mijn vader heeft gelogen 

wat heeft hij toch gedaan 

ik weet niet wat ik doen moet 

ik wil hier ver vandaan 
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Goud uit stro 

dat kan ik niet 

wat moet ik toch beginnen 

Huilen moet ik 

van verdriet 

Ik weet niks te verzinnen 

 

Ik kan wel heel goed spinnen 

maar goud nee helaas 

de koning staat te wachten 

hij is hier echt de baas 

 
solisten 

Goud uit stro 

dat kan ze niet 

wat moet ze toch beginnen 

Huilen moet ze 

van verdriet 

Ze weet niks te verzinnen 

 
Scène 6 

Molenaarsdochter zit te 

huilen en dan springt 

Repelsteeltje te voorschijn. 

 

 
Muziek: track 6 

geluidseffect 

Oink oink oink 

 

 

 

Het is een druk, springerig, lawaaierig mannetje en hij springt en draait 

om het meisje heen. Hij herhaalt telkens zijn korte zinnetjes: wat is er, 

wat is er, wat is er? Het meisje kijkt eerst bang en dan verwonderd 

naar het mannetje en vraagt wat hij komt doen? Het mannetje zegt dat 

hij haar hoorde huilen en vraagt wat er aan de hand is. Het meisje legt 

alles uit en het mannetje zegt dat hij wel kan helpen, maar dan wil hij 

wel iets van waarde hebben. Het meisje geeft hem haar ketting en gaat 

slapen. 

Het mannetje gaat achter het spinnenwiel zitten en draait aan het wiel. 
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Muziek: track 7 

Spinliedje door de bediendes 

 
(in rij van groot naar klein achter 
elkaar op,handen op de rug, op maat 
van de muziek kleine stapjes maken 
de rij beweegt zich voort van rechts 
naar links) 

Snor snor snor 

het spinnenwiel snort 

het snort de hele nacht 

snor snor snor 

het spinnenwiel snort 

er wordt op goud gewacht 

 
(halve draai, recht voor publiek, 
stilstaand) 

Draai draai draai 
(draaibewegingen met arm) 
het spinnenwiel draait 

het draait de hele nacht 

draai draai draai (andere arm) 

het spinnenwiel draait 

er wordt op goud gewacht  

 
halve draai, weer in rij af) 

Spin spin spin 

het spinnenwiel spint 

het spint de hele nacht 

Spin spin spin 

het spinnenwiel spint 

er wordt op goud gewacht 
bediendes weer af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

→→→→ 

 bediendes                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorwisseling: 

Tijdens het liedje (middelste 

couplet) wordt het stro 

vanaf middenachter geruild 

voor het goud. (5 klossen) 

Ook Repelsteeltje verdwijnt. 

Door de rij bediendes voor 

op het toneel is dit niet te 

zien. 

                       

 

 

 

 

 

 

    →→→→ 
                                                                      

 
 

 

Verteller: 

Ongelofelijk! De volledige strobaal was veranderd in 14 karaats 

gouddraad. En dat enkel in ruil voor haar ketting, dat was een enorme 

goede deal! De molenaarsdochter was dolgelukkig. Ze verheugde zich 

om de volgende dag weer terug te keren naar de molen van haar vader. 

Met een gerustgesteld gevoel gaat ze weer slapen. 

De volgende ochtend werd ze gewekt door trompetgeschal  De koning 

en de koningin waren in aantocht. 
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Muziek: track 8  

trompetgeschal 

 
Scène 7 

De koninklijke familie komt weer op (ridders openen de poort), de 

koning is heel blij, maar nog niet tevreden. Hij laat nog meer stro 

brengen door de bediendes “Als je het één keer kunt, kun je het ook 

een tweede keer! Als het niet lukt moet je sterven. Maar als het wel 

lukt, mag jij met de prins trouwen!” De poort wordt weer gesloten en 

weer begint de molenaarsdochter te huilen. 

 Verteller: 

Als het mannetje haar nog één keer kon helpen, mocht ze met de prins 

trouwen! En van al haar vriendinnen had ze gehoord dat trouwen met 

een prins, vet relaxed was! Snel ging ze op zoek naar het mannetje. 

 
Scène 8 

Het meisje roept het mannetje (zoekt in de coulissen) en ja hoor, daar 

komt hij weer tevoorschijn.  

 
Muziek: track 9 geluidseffect 

Oink oink oink als het mannetje verschijnt 

 
Scène 9 

Het meisje vraagt weer om hulp maar ze heeft niks te geven. 

Daarom moet ze beloven dat ze over een jaar dát geeft aan het 

mannetje, wat haar het allerliefste is. Dat doet ze en het mannetje gaat 

weer aan het werk. 
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Muziek: track 7 

Spinliedje door de bediendes 

 
(in rij van groot naar klein achter 
elkaar op,handen op de rug, op maat 
van de muziek kleine stapjes maken 
de rij beweegt zich voort van rechts 
naar links) 

Snor snor snor 

het spinnenwiel snort 

het snort de hele nacht 

snor snor snor 

het spinnenwiel snort 

er wordt op goud gewacht 
(halve draai, recht voor publiek, 
stilstaand) 
 
(halve draai, recht voor publiek, 
stilstaand) 

Draai draai draai 
(draaibewegingen met arm) 
het spinnenwiel draait 

het draait de hele nacht 

draai draai draai (andere arm) 

het spinnenwiel draait 

er wordt op goud gewacht  

 
(halve draai, weer in rij af) 

Spin spin spin 

het spinnenwiel spint 

het spint de hele nacht 

Spin spin spin 

het spinnenwiel spint 

er wordt op goud gewacht 
bediendes weer af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

→→→→ 

 bediendes                                               

 

   ←←←← 

          volk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorwisseling: 

Tijdens het liedje (middelste 

couplet) wordt het stro 

vanaf middenachter geruild 

voor het goud. (6 klossen) 

Ook Repelsteeltje verdwijnt. 

Door de rijen bediendes en 

volk voorop het toneel is dit 

niet te zien. 

 

                                     

………… 

            …………  

 

                            →→→→ 

                               

bediendes 

 ←←←← 

  volk                                            
                                                                 

 Verteller: 

In het ochtendlicht ontwaakte de molenaarsdochter. Vol verwachting 

keek ze om zich heen, en zag dat het mannetje haar weer had gered! 

Buiten hoorde ze de koning en koningin alweer naderen. Zou ze nu 

met de prins mogen trouwen? 
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Muziek: track 11 

trompetgeschal 

 
Scène 10 

De koninklijke familie komt weer op, ze zijn nu heel tevreden en de 

koning kondigt een groot feest aan! Hij roept de lakei en beveelt hem 

naar het dorp te gaan om de bruiloft aan te kondigen.  
 Allen af, omkleden molenaarsdochter en koningin(met gouden mantel) 

 

 Verteller: 

 De molenaarsdochter mocht gaan trouwen met een heuse prins. Hier 

droomde ze al jaren van maar ze had nooit geloofd dat het echt ging 

gebeuren. 

De lakei ging iedereen uit het dorp verzamelen want ze waren allemaal 

uitgenodigd voor de bruiloft. 

 
Scène 11 

De lakei loopt haastig van de 

ene naar de andere kant, er 

komen telkens meer mensen 

in een lange rij achter hem 

aan, eerst de bediendes met 

bv een kandelaar, een 

dienblad, dan de dorpelingen 

met bv bloemen, een ballon, 

slingers en als laatste 

aanvulling de Koninklijke 

familie met vlaggen. Ze lopen 

allemaal achter de lakei aan, 

die haastig over het toneel 

loopt. Hij staat af en toe ook 

stil om te bedenken wat hij 

allemaal moet regelen. De rij 

achter hem staat dan ook stil, 

aan de zijkanten sluiten de 

mensen steeds aan zodat de rij 

steeds langer wordt. 

 

 
 

 

 

Muziek: track 15 

sprookjesmuziek  

 

 

Decorwisseling 

Spinnenwiel en resterend stro 

weg, 
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 Verteller  

Het leek wel een sprookje! De molenaarsdochter ging trouwen met een 

heuse prins. Heel het dorp was uitgelopen voor de gebeurtenis van het 

jaar.  

 

 
Dia 6: trouwzaal 

 

 
Muziek track 16 

Net een sprookje door soliste 

en 2
e
 keer door iedereen 

 

Ja ‘t is waar 

Een prachtig paar 

In het midden 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 
1

e
 keer solo, het paar komt op vanaf 

midden achter., tweede keer door 
iedereen, komen in fontein in 2 
groepen  op, vormen halve cirkel om 
paar 
na het lied gaat iedereen af 

 

 
Dia 6 

 

 
 

bij enter komt hart 

tevoorschijn 

 

Decorwisseling : 

Wiegje op toneel aan de zijkant zodat het kan blijven staan tijdens de 

volgende scènes 

 Verteller: 

Ja het is waar! Het is een prachtig paar! Maar… helaas in het midden 

van dit sprookje.  

Precies 1 jaar later kwam er een schitterend kindje ter wereld. Het 

gezin leek een zonnige toekomst tegemoet te gaan, tot die ene dag… 
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Dia 7: slaapkamer 

 

 
Scène 12 

De prins en prinses zijn erg gelukkig met hun baby, de prins gaat 

belangrijke zaken oplossen, de prinses blijft alleen achter en zingt een 

slaapliedje voor haar kindje in het wiegje 

Dan springt Repelsteeltje weer op het toneel  

 
Muziek: track 17 geluidseffect 

Oink oink oink (als het mannetje verschijnt) 

 

 
Scène 13 

en komt het allerliefste halen. De prinses biedt allerlei waardevolle 

cadeaus (goud, edelstenen, een huisje in Portugal aan, maar nee hij wil 

het liefste wat je hebt: de baby. De prinses begint te huilen en ze krijgt 

nog 2 dagen uitstel en als ze dan de naam van het mannetje raadt, mag 

ze haar kindje houden.  
Repelsteeltje af 

 
Scène 14 

De prinses klapt in haar handen en roept de hoofdlakei met zijn ridders 

bij zich en draagt hen op zoveel mogelijk namen te gaan verzamelen in 

het dorp.  

 Verteller 

De prinses werd wel een beetje zenuwachtig: als ze binnen twee dagen 

niet de naam van het kleine mannetje kon raden was ze haar baby 

kwijt! 

Gelukkig was de lakei bijzonder goed in verzamelen. Hij had al twee 

boeken vol voetbalplaatjes gespaard, dus dit zou ook vast wel moeten 

lukken. Vol goede moed vertrok hij naar het dorp. 
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Scène 15 

De dorpelingen komen op en 

staan in groepjes in tableau. 

Het groepje waar de lakei met 

zijn ridders gaat vragen naar 

namen gaat bewegen, de rest 

blijft stil staan, als hij 

doorgaat staan ze weer stil. 

dorpelingen weer af en lakei 

met ridders gaan weer naar de 

prinses. 

 

 
 

 

Dia 8 dorpsgezicht  

 
 

Muziek : track 18 
Dorpsmuziek (wegdraaien als 

lakei alle mensen gehad 

heeft) 

 

 

 
Dia 9 slaapkamer 

 

 Verteller 

Met een boek vol namen keerde de lakei weer terug naar het kasteel. 

Daar zat de prinses vol ongeduld te wachten. 

 
  Scène 16 

De lakei brengt alle namen die ze verzameld hebben en de prinses 

wacht vol ongeduld op het mannetje. 

 
Muziek: track 19 geluidseffect 

Oink oink oink (als het mannetje verschijnt) 

 

 
Scène 17 

Het mannetje verschijnt weer en vraagt hoe hij heet: weet je mijn 

naam? weet je mijn naam?  De prinses noemt heel veel namen op en 

het mannetje zegt telkens: Nee, zo heet ik niet. De prinses is erg 

teleurgesteld maar heeft nog wel hoop. Het mannetje verdwijnt weer: 

je weet het niet je weet het niet nog 1 dag nog 1 dag! en de prinses 

roept haar lakei met de ridders en stuurt ze de wijde omgeving in voor 

nog meer namen  
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 Verteller  
Elke naam werd opgeschreven. Met een boekwerk  vol namen keerden 

de lakei met zijn wachters terug naar het kasteel. Nu zou de naam er 

toch wel bij zitten! Met meer dan genoeg namen gingen ze weer terug 

naar het kasteel, maar op de terugweg hoorden ze opeens een raar 

liedje.  

 

 
Dia 11: bos met huisje 

 

 

Decorwisseling : 
Kampvuurtje op toneel 

 
Muziek: track 21 

Niemand weet door Repelsteeltje 

en de lakei en de ridders 

 

Repelsteeltje: 

Ze kan het toch niet raden 

die domme koningin 

Mijn naam is een geheim 

‘k weet zeker dat ik win  

Niemand weet 

niemand weet 

dat ik Repelsteeltje heet! 

Niemand weet 

niemand weet 

dat ik Repelsteeltje heet! 

 
de lakei en de ridders: 

Luister goed 

wat zingt hij daar 

dat mannetje bij het vuur 

Luister goed 

’t is nog niet klaar 

we hebben nog maar een uur 

Dan moeten we het weten 

de naam van die rare man 

en niet meer vergeten 

daar komt ellende van 

 

 
Scène 18 
De lakei met zijn ridders 

sluipen dichterbij. Het 

mannetje danst om het 

vuurtje heen. 

 



     

 18-8-2014 - 24 - draaiboek theaterkist Repelsteeltje 

 

 

 

 
 

Repelsteeltje: 

nu wil ik graag wat hebben 

iets wat ze echt bemint 

geen ring en ook geen ketting 

ik wil  het koningskind! 

Niemand weet 

niemand weet 

dat ik Repelsteeltje heet! 

Niemand weet 

niemand weet 

dat ik Repelsteeltje heet! 

 
(zeggen, niet zingen) 

Heden bak ik  

morgen brouw ik 

en dan haal ik het 

koningskind 

wat een geluk 

dat niemand weet 

dat ik Repelsteeltje heet! 

Repelsteeltje af 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het laatste stukje van 

het lied sluipen de lakei en de 

ridders weg. 

 Verteller: 

Hadden ze dat nu goed 

gehoord? Waarschijnlijk wel, 

want het mannetje had het 

maar liefs vijf keer in 2 

minuten gezegd. Snel keerden 

ze terug naar het kasteel. Daar 

stond de prinses vol 

verwachting te wachten. 

 

 
 

 

Dia 12: zwart 

 

 

decorwisseling 

vuurtje weg 

 

 

 

 
Dia 13: slaapkamer 
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Scène 19 

De lakei en de ridders vertellen aan de prinses wat ze gezien en 

gehoord hebben. 

De prinses is hier erg blij mee. 
lakei en ridders af 

 
Muziek: track 22 geluidseffect 

Oink oink oink (als het mannetje verschijnt) 

 
Scène 20 

Het mannetje komt weer 

vragen of de prinses zijn 

naam weet: “ik kom je kindje 

halen of weet je soms hoe ik 

heet?” De prinses raadt eerst 

nog andere namen en dan zegt 

ze de echte naam: 

Repelsteeltje. 

“Dat heeft de duivel je 

verklapt!” schreeuwt het 

mannetje boos. 

Hij stampt zo hard met zijn 

rechtervoet op de grond dat 

hij door de vloer zakt. 

De prinses neemt dolgelukkig 

haar baby uit de wieg, de 

prins komt erbij staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt een doek (achterkant 

troon) omhoog gehouden en 

terwijl het mannetje tiert en 

roept gaat hij van het toneel. 

Als het stil is gaat het doek 

weer omlaag en is het 

mannetje verdwenen. 

 

 
Dia 14: kasteel  

Dit was het dan

Wat vond je ervan

Ons sprookjestheater

Sprookjes spelen is vet gaaf !!!

Sprookjes bestaan !!!!  
3 keer enter voor tekst 

 Verteller: 

En ze leefden nog lang en gelukkig! 
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Muziek: track 23 

Sprookjestheater eindlied 

 

Refrein: 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

Ons Sprookjestheater 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

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

Ze gaan nu samen  trouwen  

de ouders zijn tevree 

het feest kan beginnen 

de hofhouding doet mee 

Repelsteeltje die verdween 

Met rook en donder ging hij heen 

ridders lopen in een rij  

De dorpelingen zijn erg blij  
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 

Het 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 

 

 
Dia 15  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 

 
Muziek track 24 

Slotmuziek 
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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. 
 

 
Vanaf 1-8-2011 opgenomen in het Rabobank Scholenproject 
 
 
 
 
 
 
Heesch 1-09-2010  Thea van Dijk  www.thezinda.nl 
                                           info@thezinda.nl 
 

http://www.thezinda.nl/
mailto:info@thezinda.nl
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