Geachte gebruiker,
U heeft de demo tekstversie geopend van de musical Primeur.
De bedoeling hiervan is u een zo royaal mogelijk indruk te geven van de musical.
Dit in combinatie met de audio presentatie die eveneens op deze website pagina staat.
De demo tekstversie bestaat uit:
A. Tekstboek:
1. De beschrijving van de scènes die voorkomen in het, onder punt A2, afgedrukte
tekstdeel. De scènebeschrijving van de overige scènes, zie punt 3.
2. Het eerste deel van het tekstboek, circa 50%. Hierdoor maakt u kennis met de soort
dialogen, enkele liedteksten, de opzet en de sfeer van de musical.
3. De beschrijving van alle scènes van het resterende deel van het tekstboek.
B.
1.
2.
3.

Handleiding:
Een volledig hoofdstuk
Het rollenschema
De wijze van muzieknotatie

A. 1 Korte inhoud van scène 1 t/m 6
Scène 1
In de openingsscène zien we hoe de kinderen middels een bewegingsspel en het eerste lied
duidelijk maken, dat het verhaal zich afspeelt op de redactie van het weekblad Flits. In het
bewegingsspel, dat door bandgeluiden ondersteund wordt, laten de kinderen een ‘drukpers’
zien van waaruit ze zingend tevoorschijn komen.
Scène 2
In deze scène zien we een redactievergadering van het weekblad Flits. De redactieleden noemen
één voor één hun item. Deze worden door de hoofdredacteur als veel ‘te appelmoes’
bestempeld. Wat het blad nodig heeft is een echte headliner ..... een knalprimeur! Dit
temeer omdat de verkoopcijfers sterk achteruit lopen. Halverwege de vergadering komt
er een spoedfax ‘van boven’. De directie laat weten, dat Flits zal worden gescreend door
doorlichtingsbureau Mac-Keezie. De uitslag van het rapport zal bepalend zijn voor het
voortbestaan van Flits. Dan belt voor de eerste keer de anonieme tipgever op .....
Scène 3
De in de vorige scène aangekondigde doorlichters komen op. Het zijn Pakko, Wakko en Jakko
Mac-Keezie van het gelijknamige bureau. Na het lied belt de anonieme tipgever voor de
tweede keer op. Ook nu is het alleen Pauline de Wit, die contact heeft met de geheimzinnige
beller. De drie doorlichters starten vervolgens hun grondige onderzoek. De hoofdredacteur
wordt als eerste ‘op de korrel genomen’.
Scène 4
De anonieme tipgever belt voor de derde keer op. Pauline, inmiddels op de hoogte van de
bedoeling van de beller, roept Ruud van der Ven. Deze is heel druk met de doorlichters in de
weer en heeft dus geen tijd voor telefoon. De in het nauw gedreven telefoniste krijgt dan een
super idee. Als ‘t lukt slaat ze drie vliegen in één klap. Als zij voor de primeur zorgt, die de
anonieme tipgever zegt te hebben, zal zij Flits redden van de ondergang, zal ze ongetwijfeld
gepromoveerd worden en zal Ruud haar ..... Pauline besluit om zich voor te doen als de
hoofdredacteur en maakt een afspraak met de tipgever. Als ze heeft opgehangen, droomt ze
wat er met haar zal gebeuren, als het plannetje lukt. Het lied ‘Ik zou zo graag’ maakt duidelijk
dat zij verliefd is op Ruud van der Ven.

Scène 5
In deze scène wordt duidelijk, dat Joyce en Ruud de sterkere figuren binnen de redactie zijn.
Met allerlei smoesjes worden de andere redactieleden voor de neuzen van de Mac-Keezie’s
weggekletst door deze twee. Hierdoor krijgt Joyce de gelegenheid, om de drie doorlichters uit
te nodigen naar de videozaal te gaan. Daar kunnen zij enkele, op video opgenomen, ‘items’
van het volgende nummer zien.
Scène 6
De eerste reportage gaat over de nieuwste rage ‘de bejaarden-house’. Een journalist(e)
interviewt de zesennegentig jarige mevrouw Blom de Haan, de bedenkster van deze rage.
We zien hoe de oudjes op de housemuziek dansen en zingen.

In het tekstboek wordt gesproken over ‘de band wordt gestart’.
Omdat een andere geluidsdrager wordt bijgeleverd, een Cd,
leest u op de aangegeven plaatsen ‘de muziek wordt gestart’.

A. 2 Het eerste deel van het tekstboek, circa 50%

A. 3 De beschrijving van alle resterende scènes van het tekstboek.
Scène 7
Het volgende item betreft twee kinderen, die in tekst en lied verslag doen van hun verhuizing,
nadat hun vader tien miljoen heeft gewonnen.
Scène 8
Het laatste item dat door Joyce aan de drie Mac-Keezie’s wordt getoond, betreft de feestelijke
afsluiting van een week, waarin basisschool ........................ (eigen naam invullen) geld
ingezameld heeft t.b.v. Greenpeace. Dit onderdeel van de musical wordt door de kinderen
zelf ingevuld.
Scène 9
Nadat de drie doorlichters het laatste item hebben gezien, komt Joyce terug met de koffie. Ze
verontschuldigt zich dat het zolang heeft geduurd. Joyce vertelt dat Pauline de Wit spoorloos
is verdwenen. Als de hoofdredacteur ten tonele verschijnt en meldt ‘lekker gegolfd te hebben’
concluderen de Mac-Keezie’s unaniem, dat het een grote puinhoop is bij ‘Flits’.
Scène 10
De conclusie van de drie doorlichters plus het feit dat Pauline verdwenen is, leidt tot het lied
‘Wat een ramp’. Hierin wordt de miserabele situatie bezongen. Dan switcht het beeld naar
Pauline die, zoals is afgesproken, telefonisch een afspraak met de anonieme tipgever maakt.
Vervolgens laat een bordendrager zien dat het ‘de volgende morgen 11.55 uur’ is. De redactie
weet dat de Mac-Keezie’s om precies 12.00 uur de directie zal rapporteren. Dan belt Pauline
naar de redactie! Ze meldt een wereldprimeur te hebben. Iedereen is in alle staten!
Scène 11
In de slotscène komt alles op z’n pootjes terecht. Middels een handige truc van Joyce
lukt het om de drie doorlichters tegen te houden, om hun bevindingen aan de directie te
overhandigen. Als Pauline binnenkomt rennen met haar wereldprimeur, worden de drie MacKeezie’s de deur uitgezwiept. Pauline heeft Flits gered! Niets staat een romance tussen Ruud
en Pauline nog in de weg. Eind goed ..... al goed!

B. 1 Een volledig hoofdstuk uit de handleiding
De handleiding telt 24 pagina’s. Behalve de beschrijving van de scènes, waarvan scène 6
hieronder in zijn geheel is afgedrukt, worden de volgende onderdelen uitvoerig beschreven:
3 Vormgeving van het eindresultaat
3 Eigen inbreng
3 Decors en decorwisselingen
3 Changeertips
3 Rollen en rolverdeling		

3 De partituren
3 De CD

SCÈNE 6
: De eerste reportage gaat over de nieuwste rage ‘de bejaarden-house’. Een
		 journalist(e) interviewt de zesennegentig jarige mevrouw Blom de Haan, de
		 bedenkster van deze rage. We zien hoe de oudjes op de housemuziek
		 dansen en zingen.

Korte inhoud

: Joyce. De drie Mac-Keezie’s. Journalist(e). Mevrouw Blom de Haan. De heer
		 de Vos. Mevrouw Goes. Bejaarden-koorkinderen.

Rollen

: Handmicrofoon voor journalist. Een ‘afstandsbediening’ (zelf maken).
		 Aankleding bejaarden: stokken, grijze pruiken, sigaren e.d. Handdoeken
		 (zie toneelaanwijzingen).

Rekwisieten

Kleding

: De bejaarden zijn als bejaarden verkleed. Zie ook onderstaande suggestie.

: De bejaarden kunnen enigszins ‘bejaard’ praten. Overdrijven leidt
		 veelal tot onverstaanbaarheid, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling
		 is. Het is beter om te kiezen voor langzamer praten.

Toneelaanwijzingen

		
		
		
		
		
		

De bejaarden, die zeer soepel op de house-muziek hebben gedanst,
blijven het interview met mevrouw Blom de Haan op afstand volgen.
Ze staan nog na te hijgen van de inspanning. Hierbij kan een enkeling
zijn hoofd met een handdoek afvegen. De heer de Vos en mevrouw
Goes komen naar voren als ze ook enkele vragen moeten
beantwoorden.

N.a.v. televisieclips en geldende danstrends kunnen de kinderen zelf het
best bepalen, hoe ze op de muziek dansen. Hierbij zullen ze er rekening mee
moeten houden, dat een twaalfjarige anders danst dan een tachtigjarige.
Mevrouw Blom de Haan kan de bewegingen voordoen en individueel
corrigeren. Er kan ook worden gekozen voor ‘vrij dansen’.
Tijdens het lied is er veel dansbeweging bij refrein en instrumentale
gedeelten. De coupletten worden, omwille van de verstaanbaarheid,
gezongen zonder hierbij te veel te bewegen.
: Er hoeft niet persé een speciaal décor voor dit onderdeel gemaakt te
		 worden. Dit mede omwille van het tempo waarin de verschillende items
		 elkaar opvolgen.

Decor

Suggestie

: De bejaarden trekken tijdens het voorspel van het lied snel hun bejaarden-

		
		
		
		

kleding uit. Onder deze kleding hebben ze trendy balletpakken, leggings
enz. Deze houselook wordt nog completer gemaakt met haarbanden,
zweetbandjes, zonnebrillen, petten enz. die worden omgedaan en opgezet
(zie illustraties).

		 NB: De bejaarden zien er flitsend uit, maar blijven zich wel als bejaarden
		 bewegen, hetgeen het komische effect vergroot.

B. 2 Het rollenschema
Dit schema geeft een overzicht van de omvang van de rollen. In de handleiding is dit
schema zó uitgewerkt dat ook precies te zien is in welke scènes ze spelen. Onderaan dit
schema wordt per scène het totaal aantal spelers aangegeven.
Rol		
Tekstbeurten
1. Ruud van der Ven
81				
2. Pauline de Wit
36
3. Ellen
31
4. Jaap
13
5. Joyce
67
6. Maarten
27
7. Persoon in stofjas
-8. Bordendrager
-9. Jakko
39
10. Wakko
40
11. Pakko
30
12. Journalist(e) scène 6
23
13. Mevrouw Blom de Haan
18
14. Meneer de Vos		1
15. Mevrouw Goes		7
16. Bejaardenkoor/figuranten -- (aantal zelf bepalen
17. Kelly
9
18. Manon
9
19. 2 solisten lied 5
-20. Journalist(e) scène 8
6
21. Leerkracht
6
22. Kind
1
23. Presentator
1
24. Artiesten zelf-invulscène
-25. Koorkinderen
-- (aantal zelf bepalen)
26. Menselijke drukpers
-Overzicht:
Scène
Aantal rollen

1
8

2
7

3
5

4*
7

5
9

6
9

7
8

8
8

NB: In alle scènes komen aanvullende figurantenrollen voor.

9*
6

10
7

11
10

B. 3 De wijze van muzieknotatie
Onderstaand lied is een voorbeeld van de wijze waarop de notatie is uitgewerkt;
de melodielijn + akkoorden.
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