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Fratsel en Froetsel, het toneelboek
Fratsel en Froetsel wonen heel diep in het bos, ze zien er een beetje ongewoon uit. Maar het zijn
dan ook Wonkeltjes
Froetsel heeft net zijn oma verloren, zij was erg ziek. Froetsel is héél verdrietig.
Zijn vriend, Fratsel, vrolijk als altijd en boordevol fratsen probeert Froetsel op te monteren. Maar hij
weet ook dat er soms erge dingen gebeuren, die je niet zomaar kunt begrijpen en waar je niks aan
kunt veranderen.
Froetsel zit er heel somber bij, hij ziet het zonnetje nergens meer schijnen, wil geen muziekjes horen.
En dat is nu net wat Fratsel zo graag doet, muziekjes en liedjes maken… Liedjes, die je, je verdriet een
beetje doen vergeten en je weer wat vrolijker maken. Maar Froetsel wil hier niet van horen.
Fratsel wil Froetsel zo graag terug vrolijk zien en stelt hem een spannende wandeling voor, want hij
weet dat Froetsel dol is op avontuur. Fratsel zet zijn beste muts op en trekt zijn kleurrijker jas aan. Nu
lijkt hij wel meer een tuinkabouter dan een Wonkel.
En zo begint hun avontuur, helemaal door het grote bos tot aan de rand van de mensenwereld.
Een avontuur met verrassende ontmoetingen…
Zal Fratsel vrolijk blijven als hij zijn prachtige muts ziet weg dartelen op de golven van de wind…
Gaat hij Froetsel nog kunnen troosten nu hij zelf verdriet heeft…
Fratsel en Froetsel gaat over een groot verlies en grote maar ook kleine verdrietjes.
Met het liedje “Sterrenhoop” geven we ’s avonds een stevige knipoog naar de sterren en naar
iedereen die we erg missen… En zo blijven ze toch ook héél dichtbij.
Een zwaar thema, fijngevoelig gebracht, met verdrietige scènes, maar ook vrolijke. Maar vooral met
héél veel hoop!
Een boek om voor te lezen, te lezen en te spelen. En echt toneelboek met regieaanwijzingen maar
ook met ruimte voor je eigen fantasie.
Maak van “Fratsel en Froetsel” je eigen toneelstuk.
Veel lees en speelplezier en alvast een daverend applaus!
Martien Sentjens
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Froetsel:

Stop met je liedje! Ik wil het niet meer horen .

Fratsel

(Zingt verder)
Ik wil het niet meer horen … (denkt even na).
Ik zing toch een liedje, omdat jij buikpijn hebt.
Speciaal voor jou.

Duizend kusjes:
Als jij soms erg moet huilen
om iets wat er om je gebeurt ,
dan mag je bij me sch uilen
in een regenboog die ‘k heb gekleurd .
Refrein:

Dan zal ik je duizend kusjes geven :
troostkusjes, lachkusjes, blije kusje .
Genoeg voor de rest v an je leven :
verdriet – ga – weg - kusjes en droomkusjes ;
je gaat er haast bijna van zweven .
Zo’n heel lief kusje verstop ik
voor jou in een grote ballo n .
Die blijft dan naar je kijken
en hij vliegt voor je uit naar de zo n .

Froetsel:
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Ik blijf toch hier.

Froetsel:

Ik kan toveren .

Fratsel:

Nee.

Froetsel:

Ik kan jou terug blij maken .

Fratsel:

Dat kan jij niet .

Froetsel:

(begint te zoeken)
Hier is geen perenboom en ook geen sinaasappelen .

Fratsel:

We zijn hier in het bos. Bos!

Froetsel:

Ook geen bananen.
(dan ziet hij een bloem, hij toont de bloem)

Fratsel:

(kijkt bedenkelijk)

Froetsel:

(wrijft drie keer over de bloem en geeft haar aan Fratsel)

Fratsel:

(blijft bedenkelijk kijken)

Froetsel:

As jij die bloem nu op je jasje steekt, dan word je terug blij.
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