
 
Blijf van mijn droom! 
tekst en muziek Marjon Dobbe 
 
Blijf van mijn droom is een niet religieuze kerstmusical. 
 Het verhaal is geschreven met de bedoeling kinderen van de 
hele basisschool te boeien. Het kan gespeeld worden door 
kinderen vanaf een jaar of negen, of door volwassenen. 
 De speeltijd is ongeveer drie kwartier à een uur. 
 
decor en attributen 
Het verhaal speelt zich af  in een bos. Veel decor is daarvoor niet 
nodig, want een deel van de kinderen speelt voor boom. 

Op een heel klein stukje zijtoneel slaapt Bas. 
Je hebt verder nodig: een slee, cadeautjes, een klok, lucifers,7 
bijlen, 7 scheppen.  
 
liedjes 
De liedjes zijn niet echt gemakkelijk. Je zingt ze niet meteen mee. 
Als je als begeleider niet sterk bent in muziek zou ik aanraden de 
kinderen aanvankelijk alleen maar te laten luisteren naar de liedjes 
en te verbieden mee te zingen.  
Luister dan ook niet naar alle liedjes achter elkaar, maar draai een 
liedje een paar keer achter elkaar. 
 Op de cd heb ik een aantal stukjes solo laten zingen. Je kunt 
die stukjes ook door het hele koor laten zingen en je kunt er ook 
voor kiezen nog meer solo stukjes te laten zingen. 
 In het liedje “blubber” zingt Rudolf een paar zinnetjes door 
het koor heen. 
Dat kan te lastig zijn. Laat in dat geval de tekst gewoon zeggen. 
  
 
rollen 
Er zijn 19 uitgeschreven rollen. Dit aantal kun je natuurlijk 
uitbreiden of in krimpen . 
Rudolf en de kerstman hebben de grootste rol.  
Dopey praat niet, maar heeft wel, zonder tekst, veel te doen. 
 
 
 
 
 

SCENE 1..... Z I J T O N E E L ..... 
 
 Bas ligt te slapen. Het koor zingt . 
 Af en toe draait Bas zich om. 
 

 
KOOR Goeie nacht, slaap maar zacht. 
  Wees maar niet bang als dromen komen. 
  Goeie nacht, slaap maar zacht. 
  Het rendier voor de arrenslee, 
  de kerstman is weer heel tevree 
  en  Bas ligt in bed en droomt. 
 
  Sinterklaas is nog maar net op zee, 
  komt de kerstman met zijn arrenslee. 
  Een mooie boom gekocht, 
  versieringen gezocht, 
  dan doen we weer met kerstmis mee. 

 
 Goeie nacht, slaap maar zacht. 

  Wees maar niet bang als dromen komen. 
  Goeie nacht, slaap maar zacht. 
  Het rendier voor de arrenslee, 
  de kerstman is weer heel tevree 
  en  Bas ligt in bed en droomt. 
  

 ’t Ouwe jaar is al weer haast voorbij 
  Lekker even een paar dagen vrij. 
  De wekker niet gezet, 
  en lekker laat naar bed, 
  vakantie komt eraan voor mij. 
 
  Goeie nacht, slaap maar zacht. 
  Wees maar niet bang als dromen komen. 
  Goeie nacht, slaap maar zacht. 
  Het rendier voor de arrenslee, 
  de kerstman is weer heel tevree 
  en  Bas ligt in bed en droomt. 
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SCENE 2 .....H O O F D T O N E E L ..... 
 

Na het eerste liedje gaat het licht op het hoofdtoneel aan. 
 Instrumentaal klinkt  
 

  jingle bells 

 
Rudolf komt op met de arrenslee vol cadeautjes en de 
kerstman. 

KERSTMAN: Ho, ho, ho, fijn dat het weer kerstmis is ! 
RUDOLF: mopperend Ja, dan kan ik me weer lekker uileven! 
KERSTMAN: Niet zeuren, Rudolf, doorlopen ! Het is een drukke  
 avond. We moeten nog een hoop pakjes rondbrengen ! 
RUDOLF: Ja, jij hebt makkelijk praten. Zit daar lekker op die slee !  
 Ik sjouw me het rambam ! 
KERSTMAN: Daar ben je een rendier voor ! 
RUDOLF: Ja, hoor nou ‘s ! Daar in het hoge noorden, daar werkt  
 het allemaal best, maar hier ..... in dit natte Nederland .... 
 Natte sneeuw ..... blubber ..... 
KERSTMAN: Een beetje gelijk heb je wel, Rudolf. 

Vroeger hadden ze hier genoeg aan Sinterklaas, maar de 
laatste tijd kom ik steeds meer in de mode .. 

RUDOLF: En daar ben ik mooi klaar mee ! 
KERSTMAN: Nou, niet zo zeuren, Rudolf,  Ga eens wat harder ! 
RUDOLF: Nee, dat gaat niet hij glijdt uit  
 Potverdorie ! Nou zitten we nog vast ook ! In de blub ! 
 Hij probeert de slee los te trekken 

Nou, kom op, ouwe man, kom eens van die slee en help 
eens mee ! 
 
Tijdens het zingen van het volgende liedje proberen Rudolf 
en de kerstman de slee los te krijgen. 
De coupletjes worden twee maal gezongen. De eerste keer 
alleen koor, de tweede keer zingt Rudolf er doorheen. 
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    KOOR         Vast in de blubber, 

          die slee zit vast in de blubber. 
          Vast in de blubber, 
          die slee zit vast in die troep ! 
         
          Arrensleeën horen in de sneeuw, 
          niet in dit blubbernatte Nederland, 
          kerstman ! 
          Neem een stoomboot of een trein, een fiets 
          desnoods dan is er heus niks aan de hand, 
          kerstman ! 
 

   RUDOLF    Help eens mee ! 
    Kom eens van die arrenslee! 
 
KOOR          Vast in de blubber, 

          die slee zit vast in de blubber. 
          Vast in de blubber, 
          die slee zit vast in die troep ! 
 
          Vraag het maar aan Sinterklaas die 
          komt al jaren hier, nooit een probleem gehad ! 
          Kerstman ! 
          Maar zo’n ouwerwetse arrenslee, da’s 
          vragen om problemen, weet je dat? 
          Kerstman? 

 
RUDOLF   ’t Helpt geen fluit, 
    die slee komt geen spat vooruit ! 

 
KOOR          Vast in de blubber, 

          die slee zit vast in de blubber. 
          Vast in de blubber, 
          die slee zit vast in die troep ! 
          vast in die troep ! 
          vast in die troep ! 
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De kerstman en Rudolf hebben de slee niet van zijn plaats  
 gekregen. 
KERSTMAN: Zo kunnen we de cadeautjes nooit op tijd  

rondbrengen ! 
RUDOLF: Laten we maar even pauze houden, daar ben ik wel aan 
 toe ! Heb je niet wat lekkers, oude man ? 
KERSTMAN: Wel, we kunnen een zakje kerstkransjes open maken. 

Wacht, ik maak je wel even los ! maakt Rudolf los en pakt 
een zakje kransjes  Rudolf, jongen, tast toe! 
Ze gaan lekker zitten snoepen. Ondertussen klinkt 
 

geheimzinnig geluid 

  
 Een boom komt van zijn plek, pakt een cadeautje en gaat 
weer op zijn plaats staan. De andere bomen volgen tot de 
slee leeg is. Dan staan ze weer stil. 

 
RUDOLF:staat op  Wel, kerstman, zullen we het nog maar eens  
 proberen? 
 Hij duwt, de kerstman trekt 
KERSTMAN: Sjorren! 
RUDOLF: Duwen ! 
KERSTMAN: Wrikken ! 
 Rudolf loopt ook naar voren, beiden trekken 
KERSTMAN EN RUDOLF : Trekk.... 
 Dan schiet de slee plotseling los en de kerstman en Rudolf 
 liggen languit. 
RUDOLF: Wel alle rendieren nog aan toe ! 
KERSTMAN: Het zit ons niet mee vanavond, Rudolf ! 
RUDOLF: Nou ja, de slee is los. Laten we maar weer snel op pad  
 gaan. 
 Rudolf klimt op de slee, de kerstman ervoor. 
KERSTMAN: trekt even aan de slee, merkt de vergissing 
 Ho, ho, ho ! Dit hoort niet zo ! 
RUDOLF: mopperend Het is ook oneerlijk verdeeld in de wereld ! 
 Ze verwisselen van plaats 
KERSTMAN: Kijkt zoekend om en op de slee 
 Waar zijn de pakjes gebleven? 
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RUDOLF: Welke pakjes? 
KERSTMAN: Welke pakjes? Voor de kinderen natuurlijk ! 
 Ik begrijp er niets van.. Kom op, Rudolf ! Zoeken ! 
 zoekend af. 
 
 Van achter uit de zaal komen de zeven dwergen op. 
 Bijlen over hun schouders, zingend 
 

 Hei ho, hei ho, 
 ik zoek een mooie boom. 
 Dan kunnen we naar huis toe gaan. 
 Hei ho, hei ho, hei ho, 
 Hei ho, hei ho, 
 ik zoek een mooie boom. 
 Dan kunnen we naar huis toe gaan. 
 Hei ho, hei ho ! 
 
 Voor Sneeuwwitje gaan we zoeken, 
 de aller-aller-mooiste boom 
 
 Hei ho, hei ho, 
 ik zoek een mooie boom. 
 Dan kunnen we naar huis toe gaan. 
 Hei ho, hei ho, hei ho, 
 Hei ho, hei ho, 
 ik zoek een mooie boom. 
 Dan kunnen we naar huis toe gaan. 
 Hei ho, hei ho ! 
 

 
DOC: Zo, en nu zoeken we een mooie boom. 
HAPPY:Een mooie boom. 
BLOOSJE: Ja, nu zoeken we een mooie boom. 
SNEEZY: Voor Sneeuwww ha..... 
 Alle dwergen zoeken dekking 
 nies komt niet, dwergen komen weer terug. 
 Voor Sneeuwwitje  ! 
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SLEEPY : slaperig Ja, een mooie boom. 
 valt staande in slaap 
GRUMPY: mopperig  Ja, voor Sneeuwwitje. 
DOPEY: kan niet praten. Port Sleepy wakker. 
SLEEPY: schrikt wakker  Eh?.....Wat........eh...... 
 Wat....eh....doen we hier eigenlijk ? 
DWERGEN geërgerd We zoeken een mooie boom voor  
 Sneeuwwitje ! Dopey knikt heftig mee. 
SLEEPY:O, ja.......valt weer in slaap 
GRUMPY: Nou? Waar wachten we nog op ? 
DWERGEB: Ja, waar wachten we nog op ? 
GRUMPY: Aan de slag ! 
DOC: Ja, slaan de ag......eh......aan de slag! 
 De dwergen lopen tussen de bomen door, bekijken ze goed 

en gaan dan af, zogenaamd het bos in, behalve Dopey, 
Happy en Bloosje. Zij blijven op het toneel,Happy en Bloosje 
blijven uit het zicht. 

RUDOLF: sluipend op. Ziet zoekende Dopey, sluipt achter hem aan 
 Grijpt hem in de kraag. 
 Aha, daar heb ik je ! 
 Nepkerstman! Kijk hem daar staan ! 
 Je ziet er niet uit, man ! 
 Wat heb jij met onze cadeautjes gedaan ? 
 roept  Kerstman !!! 
 Kerstman!! Kom eens gauw hier !!! 
 Ik heb de dief gevonden !! 
KERSTMAN : op Ho, ho, ho, ken ik jou ? 
 bekijkt Dopey goed  Jij lijkt mij wel ! 
DOPEY: Is angstig in elkaar gedoken. 
RUDOLF: Waarom loop jij door het bos te sluipen? 
DOPEY: steeds banger, begint zenuwachtig te gebaren. 
HAPPY: komt blij tevoorschijn  Ik heb een hele mooie boom gev... 
 dan ziet hij Dopey en de rest 
 tegen Rudolf  Hé, beest, laat jij mijn broertje eens los ! 
KERSTMAN: Wel alle arrensleeën nog aan toe.. 
 Alweer een nepkerstman ! 
HAPPY: Wij zijn helemaal geen kerstmannen 
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DOPEY:schudt heftig zijn hoofd. 
HAPPY: Wij zijn dwergen. Dit is Dopey en ik ben Happy ! 
RUDOLF: En waarom sluipen jullie door het bos? 
HAPPY: Wij zoeken een boom voor Sneeuwwitje. 
DOPEY: knikt  
BLOOSJE: komt tevoorschijn Ja, we zoeken een mooie boom voor 
 Sneeuwwitje. 
RUDOLF: Laat nu pas Dopey los. Dopey vlucht achter zijn broers. 

Hé, alweer een kerstman? Met hoeveel kerstmannen zijn  
jullie wel niet ? 

KERSTMAN: Het zijn geen kerstmannen, Rudolf, dat vertelden ze  
 toch net ! 
BLOOSJE:  verlegen  Nee, ..eh.. wij zijn de zeven dwergen van  
 Sneeuwwitje. 
RUDOLF:Begint ze te tellen. 
DOPEY: Kijkt naar Rudolf, gaat dan af en sleurt om de beurt de rest  
 van de dwergen het toneel op. 
KERSTMAN: Ja, dat zijn er zeven. 
DOPEY: knikt 
DOC: Dik ben Ok..eh.. Ik ben Doc. 
BLOOSJE : En ik ben Bloosje. 
GRUMPY: knorrig En ik ben Grumpy. 
SNEEZY: En ik ben ha..ha..ha...dwergen zoeken dekking Kerstman  
 en Rudolf kijken verbaasd naar wat er gebeurt 
 Nies komt niet  
 Sneezy. 
 dwergen komen weer tevoorschijn. 
HAPPY: Ik ben Happy, maar dat wisten jullie al. 
 En dit is Dopey Dopey knikt 
DOPEY: stoot slapende Sleepy aan 
SLEEPY: wordt wakker  Eh...een... eh...Mooie boom voor  
 Sneeuwwitje. 
DWERGEN:En dat is Sleepy.  Sleepy kijkt verbaasd rond 
KERSTMAN: Ho, ho, ho, alles goed en wel, maar waarom hebben  
 jullie mijn slee leeggeroofd ? 
DWERGEN: Slee leeggeroofd ? Wat voor een slee? 
DOC: Ja, slat voor een wee ? 
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RUDOLF: De slee van de kerstman natuurlijk ! Domkoppen ! 
GRUMPY: Wij zijn geen domkoppen ! 
BLOOSJE: Nee, wij zijn dwergen ! 
SNEEZY: En wij hebben niks leeggeroofd. Wij zoeken een boom  
 voor Sn....ha....ha....ha...Allen dekking 
 TSJIE!!!!!! 
 Allen weer terug  
 Sneeuwwitje. 
DOC: Wat een breemde vomen staan er trouwens in dit bos... 
 ..eh... vreemde bomen... 
GRUMPY: Wat nou, vreemde bomen? 
DOC: Nou, er zitten allemaal takootjes kussen de takken,..eh.. 
 cadeautjes tussen de takken. 
RUDOLF EN KERSTMAN: Wat ? 
DOC: Ja, zijk kelf maar,..eh..kijk zelf maar. 
 Hij gaat naar een boom, buigt een “ tak”  opzij en wijst naar  
 een pakje. 
KERSTMAN: streng Rudolf, weet jij hier meer van? Heb jij een grap  
 willen uithalen ? 
RUDOLF: boos  Wel, nu nog mooier ! Wat denk je wel van mij ! 
 gaat beledigd op een bankje opzij zitten 
KERSTMAN: Nou ja, Rudolf, het zou toch kunnen. Je maakt toch  
 wel vaker een grapje ? 
 Rudolf geeft geen antwoord meer. 
 Ho, ho, ho, het is een vreemde zaak ! 
 Wel, Rudolf, laten we de slee maar weer volladen. 
 We hebben geen tijd te verliezen ! 
 Rudolf reageert niet 
 Nou zeg, wat een lange tenen heb jij ! 
 Dan doe ik het wel zelf ! 
HAPPY: Wij helpen je wel even, kerstman ! 
DOC: Ja, zij wullen je wel helpen ! 
 De kerstman en de dwregen gaan naar de bomen en probe- 
 ren de pakjes los te krijgen. Het lukt niet. 
BLOOSJE: Het lukt niet ! 
DOC: Nee, het nukt liet ! 
ALLEN: Het lukt niet ! 
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KERSTMAN: Wat doen we nou ? 
 Allen staan een poosje te denken en te overleggen. 
GRUMPY: We hebben toch niet voor niets bijlen bij ons ! 
 We hakken die pakjes er gewoon met tak en al uit ! 
ALLEN: Goed idee ! 
 haklied. De dwergen hakken en zingen.Kerstman  

loopt rond en kijkt ernaar. Het lukt niet. De dwergen laten dat 
in het liedje horen.Rudolf blijft beledigd zitten, maar volgt 
alles wel. 
 

Pak op die bijl en hak eraf die tak 
 Pak op die bijl, kom, hakken is ons vak. 
 Dat moet ons toch wel lukken. 
 Wat staan we hier te krukken, 
 ‘k Krijg de krampen in mijn arm ! 

 
Pak op die bijl en hak eraf die tak 
Pak op die bijl, kom, hakken is ons vak 
Er moet hier iets niet kloppen, 
we kunnen beter stoppen, 
‘k krijg het allemachtig warm ! 
 
Wij zijn de dwergen van het land achter de bergen 
en we hakken nu toch gauw al wel zo’n honderd jaar. 
Elk kind op aarde en ook iedere bejaarde 
kan vertellen: Ja, die dwergen spelen dat wel klaar ! 

 

Pak op die bijl en hak eraf die tak 
 Pak op die bijl, kom, hakken is ons vak. 
 Dat moet ons toch wel lukken. 
 Wat staan we hier te krukken, 
 ‘k Krijg de krampen in mijn arm ! 

 
Pak op die bijl en hak eraf die tak 
Pak op die bijl, kom, hakken is ons vak 
Er moet hier iets niet kloppen, 
we kunnen beter stoppen, 
‘k krijg het allemachtig warm ! 
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Wel heb ik van mijn leven, dat wij met een dwerg of zeven 
nog geen deuk geslagen krijgen in een dennentak ! 
Niemand mag het weten, anders kunnen we ’t vergeten, 
komen wij bij nog niet ene baas meer aan de bak ! 
 
IK STOP ! 

 
 

KERSTMAN: Ho, ho, ho. Vreemde bomen ! Bomen die pakjes  
pakken en niet meer loslaten ! Ho, ho, ho, hoe moet dat 
nou? 

RUDOLF: pesterig Ja, hoe moet dat nou ? 
KERSTMAN: Ik kan die kinderen toch niet zonder cadeautjes laten  
 zitten ? 
RUDOLF: aapt na  Ik kan die kinderen toch niet zonder cadeautjes  
 laten zitten ? 
BLOOSJE: Ik heb een idee ! 
ALLEN : O, ja ? 
BLOOSJE: Vuur ! 
ALLEN: Vuur ? 
BLOOSJE: Ja, vuur ! Bomen zijn bang voor vuur ! 
 Sneezy, jij hebt toch een doosje lucifers ? 
SNEEZY: Ja, hier ! laat zien 
GRUMPY: mopperend Lucifers, wat moet je nou met lucifers? 
SLEEPY: wordt even wakker  Lucifers zijn gevaarlijk! 
DWERGEN: Ja, lucifers zijn gevaarlijk ! 
KERSTMAN: Wat wil je met die lucifers, Bloosje? 
 Wil je het bos in de fik steken? 
BLOOSJE: Nee, ik wil alleen die bomen een beetje bang maken ! 

gaat naar een boom  Zo, boom, wil jij dat pakje wel eens snel 
loslaten, anders zal Bloosje jou eens kietelen met een 
vlammetje. 
 Hij strijkt een lucifer af en houdt die dreigend bij een boom. 
Iedereen wacht stil en hoort 
 

geheimzinnig geluid 

De bomen beginnen zachtjes te bewegen. 
 De bomen beginnen klagend te praten. 
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BOOM 1: O, o, nou gaat het gebeuren ! 
BOOM 2: Vuur, o, nee, geen vuur ! 
BOOM 3: Wat moet er toch van ons worden ? 
BOOM 4: Hadden we eindelijk eens iets leuks bedacht voor de  
 kerst ! 
BOOM 5: Komen die akelige kereltjes het weer in de war schoppen! 
BOOM  7: We krijgen tegenwoordig al niks fatsoenlijks te drinken! 
BOOM 8: Ja, van die regen krijg je verdikkeme het zuur ! 
BOOM 9: En dan willen ze ons nog in de fik steken ook ! 
BOOM 6: Ik heb jullie toch gezegd dat het een stom plan was ! 
BOMEN:apen hem zeurderig na Ik heb jullie toch gezegd.. 
 Ik heb jullie toch gezegd .... 
BOOM 1: Jij weet altijd alles het beste. Nou, ik geef het pakje lekker  
 niet terug ! 
BOOM 6: En wat heb je nou eigenlijk aan dat pakje? 
 Je weet niet eens wat erin zit ! 
BOOM 1: Wel, dat zal ik dan eens gaan bekijken ! 
 maakt pakje open. Er zit een klok in 
 Oohh! Een klok ! Kijk eens, ik kreeg een klok van de  
 kerstman! 
BOOM 6: Je kreeg helemaal niks van de kerstman ! Je pikte wat  
 van de kerstman ! En ik heb jullie toch gezegd... 
BOMEN: Ik heb jullie toch gezegd.....ik heb jullie toch gezegd .... 
BOOM 2: Zeg, Knoest, wat moet je eigenlijk met een klok ? 
BOOM 3: Kan ie kijken hoe laat het is.. 
BOOM 2: Ja, en dan ? 
BOOM 3: Nou, als het dan bijvoorbeeld 7 uur is, dan..eh..dan..eh.. 
 nou ja, dan... 
BOOM 4: Kan ie wachten tot het  8 uur is. 
BOOM 5: Ja, en als het dan 8 uur is, dan.. 
BOOM 7: Kan ie wachten tot het 9 uur is. 
BOOM 1: beledigd  Ik ben hartstikke blij met mijn klok, o zo ! 
BOOM 8: Ik ga ook kijken wat er in mijn pakje zit ! 
BOMEN : door elkaar Ja, ik ook ! Ik ga ook kijken ! 
BAS: Op in pyama  Ho, ho, ho ! 
KERSTMAN: Hé ! Dat is mijn tekst ! 
BAS: Ja, maar het is mijn droom ! En misschien zitten die stomme 
 bomen mijn cadeautjes wel kapot te maken ! 
  

-11- 

 
 



tegen dwergen, kerstman en Rudolf  Kom op!  
 Doen jullie er eens wat aan ! 
KERSTMAN: Hoor eens hier ! De jeugd van tegenwoordig ! 
 Totaal geen eerbied meer voor de ouderen ! 
BAS:  O, sorry kerstman. Zo bedoelde ik het niet, maar, ik bedoel, 

wat moeten die bomen nou met mensencadeautjes !  
BOOM 6: Zie je nou, ik heb jullie toch gezegd.. 
BOMEN: Ik heb jullie toch gezegd...ik heb jullie toch gezegd... 
BAS:  Maar wat hebben jullie nou eigenlijk aan die pakjes ? 
BOOM 9: Nou, een boom wil ook wel eens wat ! 
BOOM 8: Ja, denk maar niet dat het zo’n lolletjes is om hier dag in 

dag uit in dat klamme bos te staan ! 
BOOM 1: Zo is dat en ik geef mijn cadeautje lekker niet terug ! 
BAS: Wat een stelletje eigenwijze bomen ! Hé, Bloosje, kun jij ze 

niet nog eens even je vlammetje laten zien ? 
BLOOSJE: Als jij het zegt..Het is tenslotte jouw droom. 
 dreigt weer met lucifer, nu iets dichter bij. 
 

Samenvatting van een deel van de musical: 
De bomen geven toe en laten los. 
Er wordt besloten een boom uit te graven in plaats van te  
Kappen. 

 
 

  
KERSTMAN: En dan nu de pakjes ! 
 
 Rudolf voor de slee anderen volgen, af onder: 
 

 jingle bells instrumentaal 

 
SCENE 3 ..... Z I J T O N E E L ..... 
 
 Op zij toneel gaat licht aan. Op grote toneel uit. Bas wordt  
 wakker. Hij bekijkt zijn cadeautjes, begint uit te pakken. 
 Koor zingt slotlied . Eventueel met solo van Bas . 

Iedereen kan zich tijdens dit liedje verzamelen op het 
hoofdtoneel . 

 
 
  

Kerstmis 
 Ik ruik het frisse dennengroen 
 Het is weer kerstmis. 
 ’t Is tijd om lichtjes aan te doen. 
 Het is weer kerstmis 
 
           Kijk nou! Dat had ik niet verwacht, 
 de kerstman heeft zowaar vannacht 
 cadeautjes gebracht voor mij ! 
 

Ik had een hele gekke droom, 
 een hele vreemde droom met 

rare pratende bomen daarbij ! 
 
‘t Is weer kerstmis  
 
Kerstmis 

 Ik ruik het frisse dennengroen 
 Het is weer kerstmis. 
 ’t Is tijd om lichtjes aan te doen. 
 Het is weer kerstmis 
 
 Rudolf, die was er ook vannacht. 
 ‘k Heb nooit geweten dat  

zo’n rednosed raindeer zo mopperig was ! 
’t Leek wel een sprookje deze nacht. 
De zeven dwergen van Sneeuwwitje 
kwamen daar ook aan te pas. 
 
‘t Is weer kerstmis 
 
Kerstmis 

 Ik ruik het frisse dennengroen 
 Het is weer kerstmis. 
 ’t Is tijd om lichtjes aan te doen. 
 Het is weer kerstmis 
 Kerstmis 
 Kerstmis 
 Kerstmis 
 Het is weer kerstmis ! 

 



 
 
 
 

 

 
ROLLEN: 
 
Bas  jongen of meisje 
Rudolf  “rednosed raindeer” humeurig, grote rol 
kerstman grote rol 
Grumpy knorrig 
Sneezy moet vaak niezen 
Dopey  kan niet praten 
Bloosje verlegen 
Happy  happy 
Doc  verstrooid 
Sleepy valt steeds in slaap 
9 bomen eventueel uit te breiden of in te krimpen 
koor  eventueel apart, of het zijn de spelers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


