Nita, het toneelboek
Op de ster Mirabelle, héél ver van hier, maken Oma Thora en Opa Merlijn zich grote zorgen om hun
kleindochter Nita. Nita is voor alles bang, echt voor alles, en ze is ook erg verlegen. Maar heksen zijn
niet bang en ook niet verlegen. De andere heksen hebben al een liedje over Nita gemaakt.
Nita is bang, bang, bang. Nita is echt voor alles bang.
Ook voor dit en ook voor dat. En ook voor een kat.
Nita is bang, bang, bang. Nita is echt voor alles bang.
Bang voor stoer, bang voor zacht. En ook voor de maannacht.
Dit liedje brengt Opa Merlijn op een ideetje. Lang geleden vertoefde hij een tijdje op de aarde en
daar waren er grote en kleine mensen ook weleens bang en erg verlegen.
Opa Merlijn en Nita trekken hun reiskleren aan en springen op hun vliegbezem. Ze volgen de
sterrenweg en zo landen zijn hier bij ons…
Gaan wij Nita kunnen helpen en is Nita echt voor alles bang?
Nita…
In deze magische wereld vol wenssterren mogen wij bang zijn, een beetje verlegen zijn, en ook
verdriet hebben. Maar met een grote geut vriendschap om ons heen worden we snel weer vrolijk en
blij.
Een dromerig, gevoelsvol, expressief toneelstuk voor de allerkleinsten met veel muziekjes en liedjes.
Een boek om voor te lezen, te lezen en te spelen. Een echt toneelboek met regieaanwijzingen maar
ook met ruimte voor je eigen fantasie.
Maak van “Nita” je eigen toneelstuk.
Veel lees en speel plezier en alvast een daverend applaus!
Martien Sentjens
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Merlijn:

Mooi. Goed!

Nita:

Het kriebelt! Dat is niet goed .

Merlijn:

Jawel, Oma Thora kan heel goed dansen
(Ondertussen zit hij nog op bakje en bestudeerd hij de map)

Nita:

(begint het stof van haar kleren wat af te kloppen maat de kriebel blijft)

Merlijn:

(Staat recht)
kijk …….zo goed kan Oma Thora dansen
(wil een danspasje doen)

Nita:

Opa Kijk

Merlijn:

(even uit zijn concentratie)

Nita:

Opa Kijk nu!

Merlijn:

Ik kijk

Nita:

(Vindt bolleke)
Wat mooi!

Merlijn:

Nita ik kijk .

Nita:

Kijk! Wat lief

Merlijn:

Ik kijk. Ik zie niks

Nita:

En zacht

Merlijn:

Mooi, lief, zacht …
(gaat terug zitten en kijkt in map)

Nita:

(begint te wenen)
t Is weg

Merlijn:

Wat is weg ?

Nita:

‘k Weet niet
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Nita:

Opa, ik ken een liedje

Merlijn:

Durf jij dat alleen zingen

Nita:

Ja Opa

LIED: Neuze, neuze, neuze
Hoi, hoi, hoi
Neuze, neuze, neuze
’n klopje op je schouder
We zijn er voor elkaar
Hoi, hoi, hoi
Neuze, neuze, neuze
’n klopje op je schouder
Voor elkaar!
Hoi, hoi, hoi
Neuze, neuze, neuze
’n klopje op je schouder
We zijn er voor elkaar
Hoi, hoi, hoi
Neuze, neuze, neuze
’n klopje op je schouder
Voor elkaar!

Nita:

Opa ,
Arabella woont hier

Merlijn:

Arabella

Nita:

Arabella kan zingen en dansen

Merlijn:

Arabella

Nita:

Zij kan héél goed dansen.
Zij heeft acht poten

Merlijn:

Goed dansen, acht poten
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