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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 

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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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. 
 

 Domoor: blauwe blouse met kraag en muts 

 Vader: blouse met mantel (donkergroen) 

 moeder: jurk met groen schort            

 Broers(2) blouse met kap (groen en bruin) 2 riemen 

 Mannetje: groen jasje, onderhesje met witte shawl, bolhoedje 

 Herbergier: blouse, bruin hesje, schort 

 Dochters herbergier(3)2  jurken (crème) met schort (groen geblokt) 
     en 1 gele jurk met geel geblokt schort 

 Dorpelingen: schooljuffrouw grijze blouse/jurk, witte kraag, 
handschoenen zwart hoofddeksel, meneer agent: politiejas en 
politiepet, schoonmaakster schort groen/blauw, rubberen  
handschoenen en geel geblokte shawl afwasborstel, doktersvrouw: 
blauwe onderjurk met schort met rood kruis  

 Koning: mantel met bonthes en kroon 

 koningin: jurk met jas en kroon 

 Treurige prinses: onderjurk crème met donkergroen overjurkje 
diadeem 

 Prinsessen (2) jurk met roze linten /prinsen(2) blouse groen met 
mantel gouden kraag  

 Artiesten: acrobaten (geen kleding, turnpakje volstaat)/ clown(1) 
broek met blouse met grote kraag/ danseressen (2) tulen rok met 
hesje 

 Verteller: wijde blouse met shawl en hoofddeksel 
 

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 broer/zus/artiesten 
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” (Domoor, 
kabouter, 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! 
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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. De kinderen kunnen 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 
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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 digitaal bord. 
 
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. 
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Rekwisieten: 
 
De schuingedrukte onderdelen zitten niet in de kist en moeten dus zelf 
verzorgd worden  
 

 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!” 

 gouden zwaan 2 x, de grote gouden zwaan kan gebruikt worden bij 
de voorstellingen, de kleinere zwaan is wat minder kwetsbaar en 
kan bij het oefenen gebruikt worden 

 bijl 

 (kunstkerst)boom 

 Eierkoeken 

 Lege flessen wijn 

 tafel met stoeltjes 

 kasteeltoren: het tentje wordt op de kist geplaatst en de grijze “rok” 
komt erover heen. De prinses kruipt eronder en gaat zitten op de 
kist met het bovenlichaam door het gat van de bodem van de tent. 
Als het deurtje open gaat lijkt de prinses in de toren te zitten.  

 Troon: een dubbele troon voor de koning en de koningin, eventueel  
kan het prinsesje er nog tussenin of in plaats van de koningin. 

 boomstammetje/krukje 

 bed bv een deken /slaapzak met kussen 
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Zwaan kleef aan 

 

 

Decor: 

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

Vooraan rechts staat een tafeltje met stoeltjes, op het podium staat een 

(kunstkerst)boom en een boomstronk of houten boomstammetje/blok. 

Onder de boom ligt een gouden zwaan verstopt  

 

 De troon staat klaar aan de zijkant evenals de kasteeltoren. 
 

 

 
 

 

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 (ONS) 
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 

 

De familie is er klaar voor                

De kabouter is paraat                 

Het koninklijk gezin 

Loopt al in de maat 

Alle artiesten zijn oké 

de dorpelingen zijn tevree 

Kijk wie komt daar ginder aan 

Domoor met de gouden zwaan 

 
Zo gauw een rol genoemd wordt doet diegene een stapje naar voren en een stapje terug. 
De prins komt met zwaan op als hij aan de beurt is, galoppeert langs de rij en sluit aan 
vooraan in de rij naast het gezin. 
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Hier zijn we dan  

Geniet er maar van 

Ons Sprookjestheater 

Hier zijn we dan 

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. 

Doek open 

  

 

 
 

 

Dia 1 met enters 

komen de letters 

tevoorschijn (6x) 

 

 

.  

 

 

Muziek : track 2 

 

Kan langzaam weggedraaid worden 

als verteller wil beginnen 

 

 

 Verteller 
Komt op met groot sprookjesboek in de handen en maakt het open. 

Er was eens, lang lang geleden in een land hier ver ver vandaan, een 
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vrolijk leuk gewoon gezinnetje. Met een vader die werkte, een moeder 

die zorgde en drie kinderen die speelden. Het jongste zoontje was nogal 

dromerig en liep vaak met zijn hoofd in de wolken, waardoor hij met 

enige regelmaat met zijn neus tegen een boom liep. Iedereen noemde 

hem domoor. Op een dag zat heel het gezin aan tafel te bespreken hoe 

dom Domoor wel niet was. 

 
 

 
Dia 2 interieur huis 

 

 

 

 
Scène 1 

Het gezin zit aan de tafel  

De broers sommen allerlei dingen op die Domoor helemaal niet goed 

kan bv Hij kan nog niet eens tot 10 tellen! Of hoeveel is 3+3 of      

Domoor kun je al tot 10 tellen? Hé domoor welke kleur is dit?  

 

Eindigend met: Oh wat is hij dom! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek: track 3 

Dom, dom oliedom  

 
Broers op een rij 

We hebben een broer die is niet wijs 

want hij geeft alles weg 

als je er om vraagt 

Hij heeft dus nooit een rooie cent 

voor hem dus dikke pech 

zolang ’t ons maar behaagt! 

En tellen kan hij ook niet 

Hij komt niet eens tot 10 

En woordjes schrijven ho maar 

Nog nooit iets gezien! 

 

Refrein: broers/ ouders maken een kringetje om Domoor heen  

We vinden hem dom, dom, oliedom (stappen naar hem toe) 

Oh wat is hij stom! (terugstappen) 

We vinden hem dom, dom, oliedom (stappen naar hem toe) 

We lachen erom! (terugstappen) 
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Broers weer in een rij: 

We hebben een broer die is niet wijs 

want hij weet nooit de weg 

als je er om vraagt 

Hij weet dus nooit de weg naar huis 

voor hem dus dikke pech 

zolang ’t ons maar behaagt! 

De kleuren kent  hij ook niet 

Geen rood geen blauw geen geel 

Laat staan de hele regenboog 

Dat zijn er veel te veel! 

 

Refrein: broers /oudersmaken weer  kring 

We vinden hem dom, dom, oliedom 

Oh wat is hij stom! 

We vinden hem dom, dom, oliedom 

We lachen erom! 
Het gezin gaat weer aan tafel zitten. 

 

 Verteller: 

Nou, nou nou nou nou nou wat een stelletje pestkoppen zeg! 

Domoor werd er heel verdrietig van en zat urenlang te snikken op zijn 

kamertje totdat er geen traan meer in zijn bolletje zat. 

Maar het leven gaat door. De winter kwam er aan in het land hier ver 

ver vandaan, het werd dus erg koud en de kachel  kan niet branden 

zonder hout. Iemand moest dus hout gaan hakken.. De oudste zoon was 

de sterkste van de drie, dus die werd met eierkoeken en een fles wijn 

het bos in gestuurd.  

 

 
Scène 2 

Moeder stuurt zoon weg met de opdracht om hout te gaan hakken in 

het bos en geeft hem een eierkoek mee en een fles wijn, zodat hij geen 

honger en geen dorst zal hebben. 

 

 

 
 

Muziek: track 4 

Op pauze zetten als hij in het 

bos is 

 

 

 
Dia 3 bos 
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Scène 3 

De zoon stapt weg naar het bos. Daar aangekomen gaat hij hard aan ’t 

werk en na een poosje moet hij even rusten en haalt het eten en drinken 

tevoorschijn. 

Dan komt er een vreemd mannetje op hem af; hij wenst hem goedendag 

en zegt: "Geef me toch een stuk koek en laat mij een slok van je wijn 

drinken, ik heb zo’n honger en zo’n dorst." De zoon antwoordt: "Als ik 

jou mijn koek en mijn wijn geef, dan heb ik zelf niets meer, ga toch 

weg!" Het mannetje verdwijnt weer achter de boom. De zoon begint de 

takken van de boom af te hakken, maar het duurt niet lang of hij doet 

een misslag waardoor hij gewond raakt aan zijn arm. 

 

 

 
 

Verteller 

De jongen verging van de 

pijn. Hij rende snel naar huis, 

het kleine mannetje achter de 

boom stond 

geniepig te gniffelen, het leek 

wel of hij er meer van 

wist…Thuisgekomen werd 

hij getroost door moeder. 

 

Maar hout moet er zijn, hout 

moet er wezen, dus de tweede 

zoon werd er op uit gestuurd. 

Ook hij kreeg een pak 

eierkoeken mee en ook hij 

kreeg een van de beste wijnen 

 mee. 

 

 

 

Het mannetje achter de struik 

laat zich even zien en lacht. 

 

 

 

 

 

Moeder troost zoon 

 

 

 

 
Scène 4 

De tweede zoon wordt opgedragen om naar het bos te gaan en de 

moeder geeft hem net als de oudste een heerlijke eierkoek mee en een 

fles wijn.  

 
Muziek: vervolg track 4 Op pauze zetten als hij in het bos is 
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Scène 5 

De tweede zoon vertrekt naar het bos. En daar aangekomen gaat ook 

hij hard aan ’t werk. Als hij uitrust, komt het mannetje weer dat hem 

om een stuk koek en een slok wijn vraagt. Maar de tweede zoon zegt 

"Wat ik weggeef, gaat van mijn eigen portie af, ga toch weg!" en gaat 

verder. Toen hij een paar slagen had gemaakt, hakt hij in zijn eigen 

been, en moet hij zich naar huis sleuren. 

 Verteller:  

Oh jee, oh jee, oh jee, wat een gewelddadig sprookje is dit zeg!  

En het vreemde mannetje stond wederom  geniepig achter een boom te 

kijken. Toen de tweede zoon naar huis was gestrompeld en de kachel 

nog steeds geen hout had om te branden, wist moeder niet wat ze moest 

doen. Wie moest er nu dan hout gaan halen?. Hoe moest dit nu toch 

verder? 

 
Scène 6: 
Nu zei de domoor: "Vader, laat mij er eens op uitgaan om hout te 

hakken." De vader zei: "Je broers hebben allebei ongelukken gemaakt, 

bemoei jij je er maar niet mee, jij kunt er toch niets van." Maar de 

domoor smeekte zo lang tot hij eindelijk zei: "Vooruit, ga dan maar, 

door schade en schande moet je wijs worden." De vader gaf hem een 

oud brood, en ook een fles zuur bier. 

 
Muziek: vervolg track 4 

 
Scène 7: 
Domoor kwam in het bos en begon meteen te werken. Toen hij even 

rust nam  zag hij het oude, grijze mannetje, dat hem goedendag zei en 

sprak: "Geef me een stuk brood en een laat me uit je fles drinken, want 

ik heb honger en dorst." De domoor antwoordde: "Ik heb maar een oud 

brood en zuur bier, maar als je dat niet erg vindt, laten we dan samen 

wat eten." Zo gingen ze zitten, en toen de domoor zijn koek voor de 

dag haalde, was het een heerlijke eierkoek, en het zure bier was 

lekkere wijn. Nu aten ze en dronken ze en toen zei het mannetje: 

"Omdat je zo’n goed hart hebt en graag iets afstaat wat je bezit, zal ik 

je geluk geven. Daar staat een oude boom, hak die om, en tussen de 

wortels zul je wat vinden.". Toen nam het mannetje afscheid. 

De domoor ging de boom omhakken, en toen hij omviel, zat er tussen 

de wortels een zwaan, die veren had van zuiver goud. 
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Decor: 

De boom gaat van het podium af, de tafel met stoelen worden aan de 

kant geschoven. Er wordt een bed gemaakt van bv een deken met een 

kussen. 

 
 

 
Dia 4 straatbeeld  

 
 

 

 
 

 
Dia 5 kamer herberg 

 

 Verteller: 

Wat een geluk! Met zo’n schitterende zwaan vond vast niemand hem 

meer een Domoor. Maar hij moest de zwaan wel beschermen, anders 

werd ie zo afgepakt door een van die broers van hem. Daarom volgde 

er een beslissing die alleen Domoor kon maken, hij besloot met zijn 

gouden zwaan de wijde wereld in te gaan! Natuurlijk! Briljant! en zo 

pakte Domoor de zwaan onder zijn arm, en vertrok. 

 
Scene 8 

Domoor  loopt over het 

podium en komt verschillende 

mensen tegen. Ze praten even 

of schudden hem de hand 

 
Muziek: track 5 

 

 Verteller: 

Na een fikse wandeling, kwam Domoor aan bij een herberg, waar hij 

veel indruk maakte met zijn gouden zwaan.  

 
Scene 9 

Domoor vraagt om een kamer aan de herbergier met zijn dochters, ze 

zijn erg nieuwsgierig naar de zwaan. Ze willen hem wel voor domoor 

bewaren maar daar trapt hij niet in! Hij gaat naar de slaapkamer, zet de 

zwaan naast hem en valt in slaap. 



     

19-8-2014 - 17 -draaiboek theaterkist Zwaan kleef aan 

 

 

 
 

 
Dia 6 straatbeeld met ingang herberg 

 
 

 

 

 

Decor: 

Troon op podium 
 

 

 
Dia 7 interieur paleis 

     

 

 

 
Scene 10 

Toen Domoor vast in slaap was, 

slopen de dochters de kamer binnen. 

‘Kom eens hier zwaantje’, spraken 

ze. ‘Wij willen wel zo’n mooie 

gouden veer. Je hebt er toch 

genoeg.’ De eerste dochter pakt de 

zwaan vast maar kan niet meer 

loskomen, de volgende probeert 

haar van de zwaan af te trekken, 

maar blijft vastzitten aan haar zus, 

zo ook met de laatste dochter.  

 
Muziek: track 6 

Wegdraaien als de 

dochters bij het bed 

zijn. 

 Verteller: 

Domoor werd al vroeg  wakker en stapte snel uit bed. Hij schoot in 

zijn schoenen, pakte de zwaan op en wilde met flinke pas zijn reis 

vervolgen. Tot zijn verbazing liepen ineens twee mooie dames achter 

hem aan. Dit had Domoor nog nooit mee gemaakt. De dames zaten 

vastgeplakt aan de veren van de gouden zwaan. 

 
Muziek: track 7 

domoor loopt met de dochters van het podium af.  

 Verteller: 

In een vrolijke stoet paradeerde Domoor met zwaan en aanhang verder 

de wijde wereld in. Hij kwam aan in een grote stad. 
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 Verteller: 

Daar stond het reusachtige paleis van een koning en een koningin. 

Samen met hun prachtige kinderen was iedereen gelukkig. Nou ja, 

bijna iedereen. De dochter Isolore was al tijden treurig en de koning en 

de koningin zaten er duidelijk mee in hun maag. Hoe konden zij hun 

oogappeltje weer vrolijk krijgen? 

 
Scene 11 

De koning en koningin weten niet meer wat ze moeten doen om de 

prinses gelukkig te maken. 

Ook de zusjes/broertjes proberen van alles, maar het lukt niet om haar 

te laten lachen. (spelletje, springtouwen, grappig verhaaltje vertellen) 

 
Muziek: track 8 

Treurlied door zusjes en broertjes van prinses 

 

Waarom zien we nooit je lach 

’t is of je niet echt lachen mag 

waarom ben je toch nooit blij 

net zo opgeruimd als wij 

Altijd ben je treurig 

We zien steeds een traan 

En als je nooit meer vrolijk kijkt 

Blijft je mond verdrietig staan. 

 

Kijk naar ons! 
Vrolijk rondspringend 

Want wij zijn vrolijk en blij 

Als jonge lammetjes in de wei 

We dansen en springen in ’t rond 

Want lachen, ja lachen, ja lachen is gezond! 

 

Je blijft maar huilen lieve zus 

Jou laten lachen ’n hele klus 

Waarom kijk je toch zo sip 

Je zit  in een flinke dip 

Altijd ben je treurig 

We zien steeds een traan 

En als je nooit meer vrolijk kijkt 

Blijft je mond verdrietig staan. 

 

Kijk naar ons! 



     

19-8-2014 - 19 -draaiboek theaterkist Zwaan kleef aan 

 

 

 

 

 

Vrolijk rondspringend 

Want wij zijn vrolijk en blij 

Als jonge lammetjes in de wei 

We dansen en springen in ’t rond 

Want lachen, ja lachen, ja lachen is gezond 

 Verteller: 

Arm arm prinsesje! Het leek nooit meer goed te komen, totdat de 

koning met een geweldig plan kwam. 

 

 
Scene 12 

De koning schrijft een wedstrijd uit: wie de prinses aan het lachen 

maakt, mag met haar trouwen. 

 Verteller: 

Kijk, met zo’n koning kun je wat. De boodschap was amper verspreid 

toen heel de paleis al vol stond met allerlei artiesten. Van de mooiste 

dansers tot de grappigste goochelaars. Er kwamen clowns en 

acrobaten,. De koning en de koningin en zusjes en broertjes lachten 

zich een ongeluk. 

 Aankondigen van: 

1. Acrobaat  

2. Danseressen (ja ook zij kunnen met de prinses trouwen!) 

3. Clowns  

4. Meer artiesten naar eigen inzicht 

 
Scène 13 

Allerlei artiesten komen op en 

doen kunsten 

Acrobaten, clowns, dansers, 

iedereen moet erg lachen 

maar het prinsesje blijft 

verdrietig! 
 

 
Muziek:  

track 9: acrobaat 

track 10: danseressen  

en/of track 11: danseressen  

track 12: clownsmuziek 

 

 

 Verteller: 

Dat was grappig! En toch lukt het geen van de artiesten Isolore aan het 

lachen te krijgen. Het begon er op te lijken dat ze voor eeuwig zou 

blijven treuren. De koningin stuurt haar naar haar kamer om daar 

verder te treuren. Ze weten het écht niet meer. 
Iedereen af, Isolore gaat naar haar  torenkamer. 
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Decor: 

Troon wordt torenkamertje 
 

 

 
 

 
Dia 8 dorpsgezicht 

 

 

 
 

 

 

 Verteller: 

Daar zat ze dan te treuren, verdrietig keek ze uit het raampje. 

Tot op een dag…… 

 
Scène 14 

Domoor komt op met de zwaan en de herbergierdochters 

Dorpelingen komen nieuwsgierig kijken 

 

 
Muziek: track 13 
Kan gezongen worden door gezin Domoor, de koninklijke familie en de artiesten. 
 

Daar loopt ie dan 

Die rare man 

Met zijn gouden zwaan 

Kijk daar, kijk daar 

iedereen blijft staan 

 Verteller: 

Het drietal trok veel bekijks, uit alle hoeken en gaten kwamen 

dorpelingen tevoorschijn die graag de meisjes wilden helpen los te 

komen. Maar helpen helpt niet altijd… 
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Muziek: track 14 

 

Zwaanlied (stapellied) 

Telkens blijft er iemand aan de rij plakken. 

 
Solo Domoor 

En ik ben met m’n zwaan naar de stad gegaan, 

Iedereen die wou een veer 

En er kwamen er steeds meer  

En er kwamen er steeds meer 

En er kwamen er steeds meer 

 
koor 

En wie komt daar aan 

De herbergier, de herbergier pardoes 
Solo herbergier 

Kom maar hier, kom maar hier 

zei de herbergier 

Kom maar hier, kom maar hier 

zei de herbergier 
allemaal 

iedereen die wou een veer,  

iedereen die wou een veer 

en er kwamen er steeds meer 

en er kwamen er steeds meer 

en er kwamen er steeds meer 

 

en wie komt daar aan 

de schooljuffrouw, de schooljuffrouw pardoes 

in de rij, in de rij 

zei de schooljuffrouw 

in de rij, in de rij 

zei de schooljuffrouw 

Kom maar hier, kom maar hier 

zei de herbergier 

Kom maar hier, kom maar hier 

zei de herbergier 

iedereen die wou een veer,  

iedereen die wou een veer 

en er kwamen er steeds meer 

en er kwamen er steeds meer 
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Dia 9  interieur paleis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

en wie komt daar aan 

de schoonmaakster, de schoonmaakster pardoes 

wat een troep, wat een troep 

zei de schoonmaakster 

 

doktersvrouw 

laat eens los 

 

meneer agent 

dit kost boete 

 
de rij kan telkens een rondje lopen voordat de volgende erbij komt 

 
 

 

Verteller: 

De ene na de andere bleef plakken aan de ene of de andere. 

Ongelofelijk! Domoor liet zich niet van de wijs brengen en vervolgde 

zijn tocht, hij vroeg zich nu toch wel af waar die wijde wereld ergens 

was. Daar doemde opeens het paleis op en uit het raampje keek de 

treurige prinses.  En toen… 

 
Scène 15 

Treurige prinses: Hahahahahahahahahahahahaha 

 

 

 
 

 

Verteller:/ vervolg Scène 15 

Ze lachte steeds harder en kon niet meer ophouden! En zij niet alleen, 

heel het dorp schaterde het uit van het lachen. De hele stoet moest zo 

hard lachen, dat ze zich letterlijk los lachten. De betovering was 

verbroken! Domoor glunderde van oor tot oor. Vooral toen hij te horen 

kreeg dat hij misschien wel met de prinses mocht trouwen. 

Voor de huwelijkse voorwaarden liep hij achter de koning aan het 

paleis in. 
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 Verteller: 

De koning moest wel even slikken toen hij zag welke domoor zijn 

dochter aan het lachen had gemaakt, maar beloofd is beloofd en 

daarom gaf de koning zijn dochter aan domoor, die natuurlijk 

hartstikke blij was! 

 

 
Scène 16  

De koning geeft zijn dochter aan Domoor en nodigt iedereen uit voor 

de bruiloft. 

 Verteller  

Domoor ging trouwen met een heuse prinses! Het leek wel een 

sprookje! Heel het dorp was uitgelopen voor de gebeurtenis van het 

jaar. Wat een prachtig paar!  

 

 
Dia 10: trouwzaal,  na 1 enter komt er een hart 

 

 
Muziek track 15 

Net een sprookje door soliste en 2
e
 keer door iedereen(2x) 

 

Ja ‘t is waar 

Een prachtig paar 

Aan ‘t 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 
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 
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 Verteller: 

 

De bruiloft werd gevierd met alle dorpelingen. Ook zijn moeder en 

broers werden uitgenodigd en alles werd vergeven en vergeten.  

Domoor trok bij de prinses in  en had het uitstekend naar zijn zin. Na 

de dood van de koning erfde Domoor het ganse rijk. Als koning 

Domoor de Eerste regeerde hij met vrolijke maar rechtvaardige hand. 

De prinses was met Domoor aan haar zijde nooit meer treurig en 

schaterde dagelijks om zijn lieve kleine domheid.  

De gouden zwaan kreeg een prachtige vijver in de paleistuin, waar hij 

nog jarenlang gelukkig rondzwom.  

En ze leefden nog lang en gelukkig! 

 

 
Dia 11: kasteel 3x enter voor tekst 

 
 

 
Muziek: track 16 

Sprookjestheater eindlied 

 

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 prinsessen doen ook mee 

de dochters van de herbergier 

en de kabouter hebben plezier 

alle artiesten op een rij 

De dorpelingen zijn erg blij  
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Zo gauw een rol genoemd wordt doet diegene een stapje naar voren en een stapje terug 

 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

Ons Sprookjestheater 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

Ons Sprookjestheater 

 

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,  

 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

Ons Sprookjestheater 

Dit was het dan  

Wat vond je ervan 

Ons Sprookjestheater 
buiging 

 

 
Dia 12  aftiteling  

 
 

 

 
Muziek track 17 

Slotmuziek 
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