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Wriemel, het toneelboek
Wriemel is een wereldzwerver, hij komt op zijn weg allerhande figuren tegen: leuk, gezellig,
raar, vreemd tot héél vreemd… En zo ontmoet hij op een dag Monsieur Arno.
Monsieur Arno is een zwerver met “klasse”. Hij houdt van regels.
Zijn stopzinnetje is dan ook: “Zo hoort het!!!” en zo hoort het ook!
En samen ontmoeten zij Fran.
Fran wilt echt alles doen zoals: “Zo hoort het!” Dat is niet makkelijk en lukken doet het ook
niet echt. Zij voelt het allemaal een beetje anders aan. In de wolken droomt zij haar
luchtkastelen.
Wriemel heeft het hart op de tong. Hij is een echte flapuit. Zit ook vol kattenkwaad.
Hij laat zijn nieuwe vrienden dan ook van de ene verrassing in de andere vallen.
Als dat maar goed afloopt.
Wriemel…
Een warm, creatief en zinvol theaterstuk boordevol verrassingen en magische momenten.
Over anders zijn, strak bij je menig blijven of je durven open stellen voor anderen. Maar
vooral over onszelf kunnen zijn en durven en mogen uitkomen voor onze gevoelens. Samen
op weg naar mekaar.
Sprookjes bestaan echt, als je er maar durft in geloven.
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 “Wriemel” je eigen toneelstuk.
Veel lees en speel plezier en alvast een daverend applaus!
Martien Sentjens
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Intro muziek: idem als eindnummer bij binnenkomen publiek.
Wriemel op:
(We zien Wriemel met de wiebelende koffer van professor Wiebel,
hij zet de koffer op een aardappelbak)
Muziek fade out.
Intro muziek Monsieur Arno
(We horen voetstappen)
Monsieur:

(op cour) (de cour: vanuit de zaal de rechterkant van het speelvlak)
(Bekijkt even de omgeving, gaat naar de
aardappelbakken neemt er één van, zeer precieus, zet
hem neer aan cour voor. Kijkt even of de aardappelbak
stofvrij is en glimlacht goedkeurend)
Zo hoort het!
(En gaat zitten en begint te lezen)

Wriemel:

(achter rug van Monsieur Arno)
Wriemel, wriemel, wriemel.

Monsieur:

(Zeer verontwaardigt, kijkt even rond zich en gaat dat weer in stijl zitten en
leest verder)

Wriemel:

(nu aan jardin)
Wriemel, wriemel, wriemel.

Monsieur:

(Kijkt even op van zijn boek)
Wat een onaangenaam
geluid!

Wriemel:

(roept vanachter de
aardappelbakken)
Wriemel, wriemel,
wriemel
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Intro muziek Fran.
Fran:

(op cour, rekt zich lekker uit en staat midden voor)
Ik heb lekker geslapen en gedroomd.
(naar kinderen)
In de wolken stond een hélé grote
regenboog en
de dondermannetjes waren aan het slapen,
die waren zo moe van het donderen…

Wriemel:

(Staat achter aardappelbakken)
Hé Fran. Frannetje!

Fran:

Hé Wriemel. Je bent terug?

Wriemel:

Wriemeltje is terug.

Fran:

Wat heb je gezien? Waar ben je geweest?

Wriemel:

(Noemt enkele grote straten waar we
spelen, idem als Monsieur Arno)
Ho la la la la. Het dorpsplein, de
Kerkstraat, de Stationsstraat, de
Plezantstraat, De brug over…

Fran:

En nu ben je hier.

Wriemel:

Ja nu ben ik hier…

Monsieur:

(Kucht en kom ietsje naar Fran toe)
Monsieur Arno, aangenaam.( en steekt hand uit ).

Fran:

(Bekijkt hem, veegt hand af aan kleed en twijfelt even; zij heeft ondertussen
alleen oog gehad voor de kinderen en Wriemel)
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Fran:

Ja, hé.
(gaat naar Wriemel toe)
Jij bent lief.

Wriemel:

Jij ook en ook héél mooi.
(Fran en Wriemel vergeten Monsieur Arno hélemaal, deze voelt zich
uitgesloten en begint te mokken)

Fran:

Jij bent niet mooi.

Wriemel:

Neeeeeee!!!

Fran:

Maar wel héééééél lief en je oren zijn net wolkjes

Wriemel:

Ik ben dan ook een wolk van een Wriemel.

Monsieur:

(Mompelt)
Kan niet, het is een wolk van een baby. Zo hoort het!

Fran:

Blijf je nog lang hier?

Wriemel:

Ik blijf hier tot het weer wriemelt om weg te gaan.

Fran:

Je gaat niet weg. Jij bent echt mijn vriendje.

Wriemel:

‘k Ben nog niet weg en ik kom altijd terug.

Fran:

Ja.
(Fran en Wriemel zijn blij en komen zachtjes naar mekaar toe om te zoenen)

Monsieur:

(Wil duidelijk terug aandacht)
Wat zit er in die koffer?

Fran:

‘k Weet niet. Wat denk je?
Wat zou er nu in de koffer zitten?
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Monsieur:

Dank u wel, Fran.

Wriemel:

(naar publiek)
En zo gaat iedereen zijn eigen weggetje, met zijn eigen gangetje,
en zijn eigen schoentjes…
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