
ZIE GINDS KOMT DE KERSTMAN 

Het toneel stelt voor het verblijf van de Kerstman in Nederland. Er 

staat een tafel met stoelen en een laptop. Er staan allemaal 

pakjes in de kamer. De kamer is versierd met kerstboomlampjes en 

kerstversieringen.  De elfen lopen af en aan met pakjes. Ze 

checken de laptop en zetten dan de pakjes in groepjes bij elkaar. 

De Kerstman zit met een chagrijnig gezicht aan tafel. Ellebogen op 

tafel, hoofd op de handen. Hij let niet op de elfen. 

 

Openingsliedje                                                                     1 / 22 

’t Is alweer het eind van het jaar 
en ’t nieuwe kan beginnen 
Kijk de kerstboom staat al weer klaar 
en we blijven lekker binnen 

Fijne kerst voor alle mensen 
mensen hier en mensen daar 
en ik schrijf de beste wensen 
voor een mooi nieuw jaar 

Takken vol met engelenhaar 
ja we gaan de boom versieren 
en we zijn weer lief voor elkaar 
laten wij het kerstfeest vieren 

Fijne kerst voor alle mensen 
mensen hier en mensen daar 
en ik schrijf de best wensen 
voor een mooi nieuw jaar 
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SCÈNE 1 

ELF 1: (rent over met pakje, kijkt op laptop en zet het neer bij een  

  groepje pakjes) Spannend in Nederland, Kerstman! 
ELF 2: (vanaf de andere kant, kijkt op laptop pakt hetzelfde pakje 

  en zet het bij een ander groepje)  Fijn, toch, Kerstman, dat  
  wij zo goed helpen! 
ELF 3: (kijkt op laptop en zet het pakje weer bij een ander  

  groepje)  Andere jaren deed u dit allemaal zelf, toch? 
ELF 4: (kijkt op laptop en zet het pakje weer bij het eerste  

  groepje) Maar goed dat wij er nu zijn! 
ELF 1: (Kijkt naar de Kerstman) Wat is er , Kerstman? 
ELF 2: (Kijkt ook) Wat kijkt u boos! 
ELF 3: Doen wij het niet goed? 
ELF 4: Was u toch liever zonder ons op pad gegaan? 
KERSTMAN: Het is gewoon niet eerlijk! 
ELF 1: Wat is er niet eerlijk, Kerstman? 
KERSTMAN: Ieder jaar hetzelfde liedje! 
ELF 2: Maar nou zijn wij er toch om u te helpen? 
ELF 3: Dan heeft u het iets minder druk! 
ELF 4: Ik snap het best! U wordt ook een dagje ouder! 
KERSTMAN: (boos, springt op) Je snapt er helemaal niks van! En ik  
 wordt ook niet een dagje ouder! De Kerstman wordt nooit  
  een dagje ouder!  
ELF 1: (tegen elf 2) Wordt de Kerstman niet ouder? Iedereen wordt  
 toch ouder? 
ELF 2: Ja, natuurlijk wordt iedereen ouder! 
ELF 3: Elk jaar een heel jaar ouder 
ELF 4: Ik ben weer ouder dan mijn broer en die is weer ouder dan  
  mijn zus 
ELFEN: (herhalen zichzelf door elkaar) 

KERSTMAN: (luid) MAAR DE KERSTMAN WORDT NIET OUDER! 
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ELFEN: (stil. Kijken de Kerstman geschrokken aan) 

ELF 1: Maar… 
KERSTMAN: (onderbreekt) NEE! 
ELF 2: Ja, maar… 
KERSTMAN: (onderbreekt) NEE! 
ELF 3: Toch denk ik, dat ook de Ke… 
KERSTMAN: (onderbreekt) NEE! 
ELF 4: Waarom denkt u dan dat U niet.. 
KERSTMAN: (onderbreekt) NEE! 
ELFEN: (Kijken elkaar verbaasd aan, halen hun schouders op. Ze  

  wijzen naar de deur met een gebaar van: Wegwezen en   

  sluipen zo zacht mogelijk naar de uitgang. Als ze er bijna  

  zijn..) 

KERSTMAN: HO HO HO! 
ELFEN: (draaien zich blij om) Zo kennen we u weer, Kerstman! 
KERSTMAN: (luid) DE KERSTMAN WORDT NIET OUDER! 
ELFEN: (kijken elkaar aan, halen schouders op en schudden nee. Ze  

  blijven afwachtend bij de deur staan. Het blijft stil) 

KERSTMAN: Het is maar dat je het weet! 
ELFEN: (knikken. Weer is het even stil) 

ELF 1: (voorzichtig)  Maar.. 
ELFEN: (onderbreken)  Ssssst 
KERSTMAN: Wat wilde je zeggen? 
ELF 1: Maar waarom bent u dan zo boos? 
KERSTMAN: Omdat het elk jaar hetzelfde liedje is! 
ELF 2: Wat bedoelt u daarmee, Kerstman? Elk jaar hetzelfde liedje? 
KERSTMAN: Wat hebben wij nou zitten kijken op de tv op de  
  Noordpool? 
ELF 3: Sesamstraat?... 
ELF 4: Studiosport? 
KERSTMAN: Nee, nee, nee, dat bedoel ik niet! We keken naar die  
  andere man met de witte baard! Die altijd vóór mij in  
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Nederland is! 
ELFEN: O, Sinterklaas! 
KERSTMAN: Ja, precies, die! Nou, altijd hetzelfde liedje! 
ELF 1: Nou, dat vind ik niet, Kerstman! Juist heel veel verschillende  
  liedjes. Tjonge jonge jonge, wat zijn er toch een hoop  
  Sinterklaasliedjes!  
ELF 2: (knikt enthousiast)  Het lijkt wel of er steeds nieuwe  
  bijkomen! 
KERSTMAN: Dat is nou precies wat ik bedoel! Allemaal liedjes voor  
  Sinterklaas! En nou ik! Mijn liedjes! Nou?! 
ELF 3: Er zijn toch ook heel veel kerstliedjes? 
ELF 4: Ja, Kling klokje klingelingeling! 
ELF 1: Er is een kindeke geboren op aard! 
ELFEN: (roepen allemaal titels door elkaar. Ze worden er helemaal  

   druk van:) Welke vind jij de leukste?/ Ik vind O dennenboom  
  leuk!/ Ik vind stille nacht zo mooi!/ Maar de leukste vind ik :  
  (allemaal tegelijk)  Jingle bells! 

 

Jingle bells                                                                      2 / 23 

(De elfen gebaren dat het publiek mee moet doen en lopen 

dirigerend te zingen. De Kerstman gaat treurig aan tafel zitten, 

het hoofd op de handen) 

In opa’s oude schuur daar staat een arrenslee, 
en als het ‘s winters sneeuwt gaan wij weer met hem mee. 
We glijden door de sneeuw. Het paard loopt in galop. 
Wij daar knusjes achterin en opa zit voorop. 

Jingle bells, jingle bells jingle all the way 
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells jingle all the way 
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh 
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Het weer is koud en guur ‘t is glad, dus opgepast. 
M’n sjaal hangt in de wind en ik hou me stevig vast. 
Zo’n ritje met de slee dat is toch veel te kort. 
O ik kijk er zo naar uit als het weer winter wordt. 

Jingle bells, jingle bells jingle all the way 
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells jingle all the way 
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh 

ELF 2: Vindt u dit geen mooi lied dan, Kerstman? 
KERSTMAN: (treurig) Een heel mooi lied! 
ELF 3: Waarom bent u dan zo treurig? 
KERSTMAN: (zo zacht dat je het niet kan verstaan)  Het gaat niet  
  over mij.. 
ELF 4: Wat zegt u, Kerstman? 
KERSTMAN: (ietsje luider)  Het gaat niet over mij.. 
ELFEN: (tegen elkaar)  Wat zegt ie nou? 
KERSTMAN: (luid) Het gaat niet over mij!! 
ELFEN: (even stil.. kijken elkaar vragend aan) 

ELF 1: Maar het gaat wel over de slee! 
KERSTMAN: Ja, maar niet over míjn slee! 
ELFEN: (denken er even over, kijken elkaar weer vragend aan) 

ELF 2: Het zou toch best uw slee kunnen zijn? 
KERSTMAN: One horse open sleigh! Hoe goed is jullie Engels? 
ELFEN: Niet zo goed! 
KERSTMAN: Nou, een horse betekent een paard!  
ELFEN: O!... 
KERSTMAN: En een paard is geen rendier, dus het gaat niet over  
  mij! Bovendien, altijd dat gezing over die slee! Wanneer kan 
  ik hier in Holland nou fatsoenlijk mijn slee gebruiken? Er is  
  hier haast nooit sneeuw!  
ELF 3: Daar zit wat in! 
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ELF 4: Hij heeft een punt! 
ELF 1: Maar dan: O dennenboom? 
KERSTMAN: Nou, waar gaat dat over? 
ELFEN: (bevestigend) Een dennenboom… 
ELF 2: Ik weet er één!  
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(Elf 2 begint het te zingen en laat het publiek meezingen) 

Er was eens een kerstman, ran plan plan 
Die had een mooi rood jasje an 
De belletjes van zijn sleetje, ring ting ting 
die rinkelden als hij uit rijden ging 
 
Er was eens een kerstman, ran plan plan 
Die had een mooi rood broekje an 
De kinderen in de straten, rin tin taan 
die huppelden achter de kerstman aan 
 

Er was eens een kerstman, ran plan plan 
Die had twee mooie laarsjes an 
Zijn witte wollen baardje, rin tint tint 
dat wapperde, tjoep, in de winterwind 

 
KERSTMAN: Dat is waar.. Dat liedje gaat over mij.. Best wel leuk, 
   maar verdorie, over Sinterklaas zijn wel honderd liedjes! 
ELF 3: Nou, honderd ? …. 
ELFEN: Overdrijven is ook een kunst! 
ELF 4: Maar een beetje gelijk heeft de Kerstman wel! 
ELF 1: En dat is niet eerlijk! 
ELF 2: Hij brengt ook best wat cadeautjes! 
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ELF 3: En hij loopt ook gezellig door de stad! En roept Ho ho ho! 
ELF 4: Dat doet Sinterklaas geeneens! 
ELF 1: Ik snap nu wel waarom hij zo treurig is! 
ELF 2: Hij wil ook wel eens toegezongen worden! 
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Er zijn wel honderd liedjes over Sinterklaas 
maar arme Kerstman over u gaat het haast nooit helaas 
terwijl u ieder jaar weer hier komt met de arrenslee 
doet u eigenlijk alleen voor spek en bonen mee 
allemaal liedjes maar niet voor u 
niet voor u. 

Ze zingen wel met Kerst, maar hoe kan dat nou? 
het gaat over de boom of de winterkou 
jammer dikke pech, maar helaas 
ze zingen liever liedjes over Sinterklaas. 

Er zijn wel honderd liedjes over Sinterklaas 
maar arme Kerstman over u gaat het haast nooit helaas 
terwijl u ieder jaar weer hier komt met de arrenslee 
doet u eigenlijk alleen voor spek en bonen mee 
allemaal liedjes maar niet voor u 
niet voor u. 

 Ze zingen jingle bells lekker in de slee 
 maar daarin doet de Kerstman alweer niet mee 
 jammer dikke pech, maar helaas 
 ze zingen liever liedjes over Sinterklaas. 
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Er zijn wel honderd liedjes over Sinterklaas 
maar arme Kerstman over u gaat het haast nooit helaas 
terwijl u ieder jaar weer hier komt met de arrenslee 
doet u eigenlijk alleen voor spek en bonen mee 
allemaal liedjes maar niet voor u 
niet voor u. 

Het doet u veel verdriet 
Zelfs Rudolf heeft zijn lied 
maar van de Kerstman 
zingen ze zelden of niet 

Er zijn wel honderd liedjes over Sinterklaas 
maar arme Kerstman over u gaat het haast nooit helaas 
terwijl u ieder jaar weer hier komt met de arrenslee 
doet u eigenlijk alleen voor spek en bonen mee 
allemaal liedjes maar niet voor u 
niet voor u. 

 
ELF 3: Wat gaan we eraan doen? 
ELF 4: Wat kunnen we eraan doen? Wat is dat is! 
ELF 1: Een wedstrijd! 
ELF 2: Een songfestival! 
ELFEN: Een Kerstmansongfestival!  
KERSTMAN: En hoe wou je dat aanpakken? We zijn hier maar een  
  paar dagen hoor! 
ELF 3: We sturen alle Nederlanders een brief! 
ELF 4: Duurt veel te lang! 
ELF 2: Kost een kapitaal aan postzegels! 
ELF 1: Via Facebook natuurlijk! 
KERSTMAN: Wat voor een boek? 
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ELF 1: Facebook, Kerstman!  
KERSTMAN: Nooit van gehoord! 
ELF 2: (tegen elf 1, achter zijn hand)  Hij wordt een dagje ouder! 
KERSTMAN: (heeft het toch gehoord, luid)  DE KERSTMAN WORDT  
  NIET OUDER! 
ELF 3: Nee, natuurlijk niet Kerstman! Natuurlijk niet! 
ELF 4: (tegen elf 1) Maar dan moeten we eerst een facebook pagina  
  aanmaken… 
ELF 1: Heb ik al lang gedaan! Op de Noordpool al! De Kerstman  
  moet toch met zijn tijd meegaan? Kijk maar .. 

SCÈNE 2 

Facebook 

(Allen kijken mee op de laptop. Eventueel een groot scherm 

waarop werkelijk een facebookpagina te zien is.) 

KERSTMAN: Geweldig! Dus nou weet heel Nederland dat er hier een  
  Kerstmansongfestival is! (denkt even na) Maar.. eh ..  als   
  iedereen die mee wil doen hierheen komt.. eh .. Wordt het   
 dan niet een beetje te druk? 
ELF 2: Dat is waar! Ik heb gehoord dat zoiets flink uit de hand kan   
  lopen! 
ELF 1: Wees maar niet bang. Ik heb op facebook gezet dat alleen de  
  eerste tien die reageren mee mogen doen.  
ELF 3: Dus.. We wachten rustig af en dan nodigen we alleen de  
  eerste tien uit?  
ELF 4: Daar zal vast wel een mooi lied tussen zitten! 

 

Geluid binnenkomend mail ( 2x, even stoppen tussendoor) 5 / 26                                            

ALLEN: (snel om de laptop heen) De eerste  
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Geluid binnenkomende mail 

ALLEN: Zo zeg, dat gaat snel! 
ELF 2: Geweldig toch, die nieuwe techniek! 
ELF 1: (doet van alles achter de laptop)  Zo, dat was genoeg! Ik  
  heb de stop erop gezet! Nu zal ik deze snelle lui terug  
  mailen. Wat zal ik ze mailen? Wanneer zal de wedstrijd zijn? 
KERSTMAN: Nou, …. Morgen! Morgen maar , toch? Kan dat? 
ELF 1: Natuurlijk kan dat! Ik zal ze mailen. Morgen, 10 uur.. Is dat  
  goed? (ondertussen tikt hij het bericht) 
KERSTMAN: (helemaal vrolijk)  Helemaal goed! (wrijft zich blij in  

  de handen)  O, ik kan haast niet wachten! Zal ik dan  
  eindelijk mijn mooie kerstmanlied krijgen? Net als  
  Sinterklaas? Misschien zijn er wel meer mooie liederen bij!  
  Dat zou geweldig zijn !  
ELF 1: Send! (drukt op toets) 

KERSTMAN: (niet begrijpend)  Send? (haalt schouders op) Kom, we  
  gaan gauw slapen, dan is het des te eerder morgen! 
ELFEN: (door elkaar) Goed idee, Kerstman! /Snel naar bed! Morgen  
  is de grote dag! /Morgen is er een Kerstmanlied! 
ALLEN: (af) 

Instrumentaal fragment van een kerstliedje                     6 / 27               

Het is nacht. Het licht gaat uit. Even is het stil. Dan klinkt het 

alarm van een wekker. Het licht wordt helderder. 

SCÈNE 3 

ELF 1: (Slaperig op. Rekt zich uit)  Zo, dat was een kort nachtje.   
  Een hoop te doen! De webcam klaarzetten! Kan iedereen  
  die wil meekijken! 
ELF 2: (op) Hé! Is het een idee om de webcam neer te zetten? Kan  
  iedereen die wil meekijken! 
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ELF 3: (op) Zeg, ik had ineens een prachtig idee: Als we nou ’s de  
  webcam neerzetten, dan..  
ALLEN: ..kan iedereen die wil meekijken! 
ELF 4: (op) Weet je wat ik nou vanmorgen ineens bedacht?.. 
ALLEN: Dat we de webcam neerzetten! 
ELF 4: Nee, dat had ik niet bedacht, maar het is wel een goed idee.  
  Dan kan… 
ALLEN: iedereen die wil meekijken! 
ELF 1: Ja! Life te streamen via de website van de Kerstman! 
ELF 2: (tegen elf 4) Maar wat had jíj bedacht? 
ELF 4: Ik? O, ja! Ik had bedacht dat we plaats moeten maken voor  
  alle zangers die straks komen! De tafel, de pakjes.. 
ELFEN: Je hebt gelijk! (Ze gaan aan het werk. Er wordt plaats  

  gemaakt voor de optredens) 

KERSTMAN: (ondertussen op) Zeg jongens ik lag te denken: We  
  moeten natuurlijk wel een beetje ruimte maken voor de za…  
  O, ik zie het al: Jullie zijn al druk bezig! Geweldig! Maar   
 goed dat ik jullie heb meegenomen dit jaar! 

De bel gaat                                                                   7 / 28 

SCÈNE 4 

KERSTMAN: Ik doe wel open! Ze zijn wel vroeg! Het is toch nog  
  geen 10 uur? (af en weer op) 

DAMES VAN DE ACTIEGROEP: (op, pratend met de Kerstman) 

KERSTMAN: Maar dames, ik wil helemaal de plaats niet innemen  
  van Sinterklaas! 
MEVR. v. AALST: (verontwaardigd) U moest eens weten, Kerstman! 
   Lang vóór Sinterklaas het land uit is liggen in de winkels de   
  kerstballen al weer klaar! 
MEVR. REKERS: De pepernoten liggen naast de kerstkransjes! 
MEVR. v. SOMEREN: Volgens mij staat U met de slee om een hoekje  
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te wachten totdat de stoomboot de haven uit vaart! 
DAMES: Het is een schande! 
KERSTMAN: Maar dames! Zo is het helemaal niet! 
DAMES: Zo is het wél! 
MEVR. v. AALST: En dan nu hebben wij gehoord dat er een (zegt  
  het alsof het een vies woord is) Kerstmansongfestival wordt  
  georganiseerd om een liedje te maken speciaal voor de  
  Kerstman! 
MEVR. REKERS: Te gek voor woorden! 
MEVR. v. SOMEREN: Ik denk dat U gewoon de plaats van Sinterklaas  
  wilt inpikken! 
DAMES: En daarom hebben wij een actie groep gevormd:(laten  
  spandoek zien waarop staat: Redt Sinterklaas!) Redt  
  Sinterklaas! 
ELFEN: (klaar met de “verbouwing” zijn erbij komen staan) 

ELF 1: Waarvan? 
ELF 2: Van de Kerstman? 
ELF 3: Kijk nou ’s goed naar hem! 
ELF 4: Zo’n lieve ouwe man! 
KERSTMAN: (kijkt hem vernietigend aan, maar zegt niks) 

MEVR. v. AALST: Als het dan zo’n lieve ouwe man is, waarom dan  
  dat (vies woord) Kerstmansongfestival? 
MEVR. REKERS: Waarom kan hij niet tevreden zijn met al die  
  prachtige kerstliedjes die er al zijn? 
ELFEN: Omdat die allemaal niet over hem gaan! 
ELF 1: Over de boom.. 
ELF 2: Over de lichtjes.. 
ELF 3: Over het kindje dat is geboren.. 
ELF 4: Over de slee.. 
ELFEN: Maar niet over de Kerstman! 
MEVR. v. SOMEREN: En moet dat dan zo nodig? 
MEVR. v. AALST: Dat hoort bij Sinterklaas! 
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MEVR. REKERS: (tegen mevr. v. Aalst) Liedjes over de Kerstman? 
MEVR. v. AALST: (geïrriteerd) Je begrijpt toch wel wat ik bedoel! 

De telefoon gaat                                                               8 / 29 

KERSTMAN: (Zoekt naar zijn mobieltje, kan het niet direct vinden)  

   Waar is dat ding! (gevonden! Neemt op) Ja, hallo, met de   
  Kerstman..  O, ja.. hallo Sinterklaas! Wat leuk dat u belt!  
          …… Wat zegt u? …… O, u zit op facebook? …. Zo, u gaat goed  
          met uw tijd mee! …. O, dat hebben de Pieten geregeld…..  
  Wat zegt u? … Wat staat er aan? ….. De webcam? …. Wat is  
  dat voor ding? ….. O, u ziet precies wat er hier allemaal  
  gebeurt!... Die techniek toch ook. Wat er allemaal  
  tegenwoordig niet kan! … O ….. ja ….. natuurlijk ….. een  
  ogenblikje, Sinterklaas! (tegen de dames) 

  Het is Sinterklaas! Hij wil met één van u spreken! 
DAMES: (kijken elkaar verbaasd aan) Sinterklaas? 
KERSTMAN: Ja, de camera staat aan en hij heeft alles kunnen  
  volgen hier. 
DAMES: (in verwarring, door elkaar ) Neem jij hem maar / nee jij /  
  jij hebt ’t bedacht  enz. 
MEVR. v. SOMEREN: Oké, ik neem hem wel. (neemt telefoon,  

  zoetsappig) Ja, hallo, met mevrouw van Someren…. Ja, dag  
  Sinterklaas ..  Ja, Sinterklaas, ik heb een fijn   
 Sinterklaasfeest gehad! …. Ja, ik was ook heel blij met mijn  
  nieuwe pantoffels … Ja, mevrouw van Aalst heeft het ook   
 fijn gehad (kijkt vragend naar mevr. v. Aalst, zij knikt    

 bevestigend)  ….. en mevrouw Rekers? …. (kijkt, zij knikt) …  

  Ja, zij heeft het ook fijn gehad. …… Het is altijd fijn als u  
  komt Sinterklaas! (weer fel) En daarom willen wij niet dat  
  de Kerstman… wat zegt u? …. U vindt het een enig plan van   
 de Kerstman? (zeer verbaasd) ….Nou ja, ik dacht …. Ik dacht   
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     …. Wij dachten …. (kijkt naar de dames, zij knikken  

  fanatiek)  U vindt het geen goed idee zo’n actiegroep? Tja,   
 wel, nou ja dan .. (da twee andere dames rollen het  

  spandoek weer op)  Dan doen we het maar niet…  ….. ….. Ja, 
   u ook, Sinterklaas …. Ja, dat zal ik doorgeven, Sinterklaas….  
  Ja, dag … Sinterklaas… (sluit af ) 

ALLEN: (stil. Kijken haar afwachtend aan) 

MEVR. v. SOMEREN: Dat was Sinterklaas! 
ALLEN: (door elkaar)  Ja, dat was duidelijk / dat dachten we al /  
  hè hè / enz. 
MEVR. REKERS: Maar waarom wil hij dat we stoppen met de  
  actiegroep? 
MEVR. v. SOMEREN: Hij vindt dat… Hij vindt dat… 
ALLEN: Hij vindt wat? 
MEVR. v. SOMEREN: (beschaamd en onverstaanbaar zacht) ..dat we  
  niet zo moeten zeuren.. 
ALLEN: Wat?  
MEVR. v. SOMEREN: (met tegenzin, luid)  Hij vindt dat we niet zo  
  moeten zeuren! 
ELFEN: (door elkaar)  Nou, inderdaad wat een gezeur/ Hij heeft  
  gelijk / Leuk van Sinterklaas / sportief enz. 
MEVR. v. AALST: Maar wat moest je nou doorgeven? 
MEVR. v. SOMEREN: (met tegenzin)  Hij wenste de Kerstman veel  
  succes met het (vies woord)  songfestival.. 
KERSTMAN: Aardig van hem.. 
ALLEN: (staan even stil, weten niet wat ze moeten doen) 

MEVR. v. AALST: (plotseling besluitvaardig) Nou, dames.. kom op,  
  we gaan weer.. Bij wie gingen we ook al weer koffie drinken?  
MEVR. REKERS: Bij mij! 
DAMES: (onder het afgaan en met tegenzin) Nou, goeie dag,  
  Kerstman en veel plezier met uw songfestival.. (af) 
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SCÈNE 5 

KERSTMAN: Wat een toestand! 
ELF 2: Wel leuk van Sinterklaas! 
ELF 3: Hij gunt u ook een leuk lied! 

De bel gaat                                                                     9 / 30 

ELF 4: Daar zal je de zangers hebben! 
ELF 3: Kerstman… snel op uw plaats (een mooie stoel is voor hem  

  klaargezet voor in de zaal, vlak voor het toneel) 

KERSTMAN: (gaat op zijn plaats) 

ELF 2: (gaat af om open te doen) 

ZANGERS: (zenuwachtig op) 

ELF 2: Komen jullie binnen! De Kerstman is erg blij dat jullie er  
  zijn! We zijn allemaal erg nieuwsgierig naar jullie liedjes!   
 Gaan jullie maar lekker bij de Kerstman zitten en dan komen 
  jullie om de beurt aan de beurt! 
ELFEN: Ja, om de beurt aan de beurt! 
ZANGERS: (gaan bij de Kerstman voor in de zaal zitten) 

ELFEN: (blijven op het toneel. Elf 1 met de laptop. De anderen  

  voor het klaarzetten van de microfoon en de plaats te  

  wijzen voor de “artiesten” Zij nemen cd’s aan die ze  

  doorgeven aan elf 1. Hij gaat over de techniek.  

  Zodra een optreden begint gaan  

  zij aan de kant zitten. Aan hun stille reactie kan het publiek  

  zien wat zij ervan vinden.) 

KERSTMAN: (gaat staan, draait zich om met gezicht naar publiek)  

  Ho ho ho! Welkom, zangers! Wat fijn dat u er allemaal bent!  
  Wat knap dat jullie in zo’n korte tijd een Kerstmanlied  
  hebben bedacht. Ik zou zo zeggen: Laat de wedstrijd  
  beginnen. (Hij wijst de eerste in de rij aan en gebaart dat  

  die mag beginnen) 
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SCÈNE  6 

ARTIEST 1: (gaat toneel op) 

ELF 4: (neemt hem/haar even terzijde.. Ze fluisteren wat. Achter  

  de microfoon kondigt hij aan) Dames en heren, hier is  
  (naam artiest 1) met: Rudolf, dat leuke rendier! Geeft u een  
  hartelijk applaus voor: (naam artiest 1) 
ELF 3: (Gaat intussen naar nummer 2 van de rij en zij fluisteren  

 

Hier eindigt het inkijkexemplaar 


