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1. Sprookjesboom theatervoorstelling
Personages
Sprookjesboom op avontuur 

1.  Assepoester (heeft tekst en een zangsolo) 
2.  Geitje Benjamin (heeft tekst en een zangsolo)
3.  Geitje 2 (heeft tekst) 
4.  Geitje 3 
5.  Geitje 4 
6.  Geitje 5 
7.  Geitje 6
8.  Geitje 7 
9.  Heks 
10. Langnek 
11. Fakir (heeft enkele woorden tekst) 
12. Kabouter Ko 
13. Kabouter Ku 
14. Kabouter Kie
15. Kabouter Ka 
16. Kabouter Keu
17. Kabouter Ke 
18. Kabouter Kei
19. Reus (heeft tekst) 
20. Ezel (zegt IA) 
21. Roodkapje (heeft tekst en een zangsolo) 
22. Wolf (heeft tekst en een zangsolo) 
23. Klein Duimpje (heeft tekst en een zangsolo) 
24. Draak (heeft een zangsolo)
25. Sprookjesboom 

Alle rollen die de kinderen spelen hebben een korte spreektekst. De rest 
van de kinderen beeldt uit wat de verteller voorleest. De verteller kan 
bijvoorbeeld een leerkracht zijn. 

Reserve
Konijn, Specht, Eekhoorn, Paddenstoel 

Wanneer er minder dan 25 kinderen meedoen, kunnen de rollen van 2-3 
kabouters en 1-2 geitjes vervallen.
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Toneelbeeld
Er staat een klok naast Sprookjesboom. Sprookjesboom wordt gespeeld 
door een kind. Hij heeft een vuilniszak aan (gaten voor hoofd en 
armen aan de onderkant gemaakt). De vuilniszak is helemaal beplakt 
(dubbelzijdig plakband) met droge bladeren. Eventueel heeft hij 
ook een muts op en mouwen aan, eveneens van plastic en bladeren 
gemaakt. 
De klok is gemaakt van een kleine tafel, helemaal beplakt met papier 
of stof. Op de voorkant is een klok getekend of de geknutselde klok 
uit de opdrachtkaart is er opgeplakt. Op de achterkant van de tafel, 
niet zichtbaar voor publiek, is niets geplakt, zodat er iemand onder de 
tafel kan kruipen. Er staat eventueel ook een taart onder de tafel, niet 
zichtbaar voor publiek (hoeft niet perse). 

Regieaanwijzing: Roodkapje en de zeven geitjes blijven altijd een beetje 
uit de buurt van Heks en Wolf. 

Attributen
 - Spiegel 
 - Feesthoedjes voor iedereen
 - Stok voor Heks
 - Springtouw
 - Bezems, stoffer en blik, poetsdoekjes voor de kabouters
 - Gouden munten 
 - Heksenkruiden 
 - Slabbetje voor Wolf
 - Taart
 - Verkleedkleren/kostuums
 - Fluit voor Fakir

Uitvoering
De liedjes staan op de liedjes-cd. De kinderen kunnen met de muziek 
meezingen. Sommige kinderen hebben een solozinnetje om te zingen. 
Als dat te moeilijk blijkt kunnen meerdere kinderen of alle kinderen die 
zin mee zingen. 

Tijdsduur: 20-25 minuten 
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2. Overzicht inhoud cd
Liedjes-cd
 1. Leader Sprookjesboom
 2. Assepoester is jarig
 3. Dat doen de kabouters wel
 4. Stampen, Stampen, Stampen
	 5.	Fakir	fluit
 6. Geitje kwijt
 7. Er was eens een sprookjesboom

Extra liedjes (volledige versies)
 8. Drakendans
 9. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
 10. Iedereen is anders
 11. Dat doen de kabouters wel
 12. Geitje kwijt
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3. Script
<cd: track 1: leader Sprookjesboom>

Tijdens de muziek begint Sprookjesboom langzaam met zijn takken te 
bewegen. 

Verteller: 
Hallo lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en 
gelukkig. 
Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was het de 
verjaardag van prinses Assepoester! 

<cd: track 2: lied Assepoester is jarig>

De teksten zijn ingezongen, maar de kinderen en de verteller zingen 
mee. 

Allen:
Hey, hey, hey zing maar met ons mee

Allen behalve Assepoester: 
Het is feest, het is feest in het Sprookjesbos, 
Met muziek en slagroomtaart 
Het is feest, het is feest in het Sprookjesbos, 
Want Assepoester, Assepoester, Assepoester verjaart! 

Roodkapje: 
Ik heb bloemen meegenomen 

Draak: 
Ik de kaarsjes aangedaan 

Geitje Benjamin: 
Er hangen slingers in de bomen 

Assepoester: 
En ik heb mijn baljurk aan 
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Allen behalve Assepoester: 
En we dansen en we dansen en we dansen in het rond 
En we stoppen chocoladecake en koek in onze mond 

Heks:
Ik heb nog een recept voor kleine kinderen puree

Allen:
Nee, nee, nee iedereen zingt mee.
Nee, nee, nee iedereen zingt mee.
Het is feest, het is feest in het Sprookjesbos, 
Met muziek en slagroomtaart 
Het is feest, het is feest in het Sprookjesbos, 
Want Assepoester, Assepoester, Assepoester verjaart! 

Verteller: 
Hieperdepiep! 

Allen behalve Assepoester: 
Hoera! 

Verteller: 
Hieperdepiep! 

Allen behalve Assepoester: 
Hoera! 

Verteller: 
Hieperdepiep! 

Allen behalve Assepoester: 
Hoera! 

Verteller: 
Assepoester is helemaal verrast dat iedereen voor haar heeft gezongen. 
Daarom zegt Assepoester: 

Assepoester: 
Ik trakteer op taart! 
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Verteller: 
Hieperdepiep! 

Allen behalve Assepoester: 
Hoera! 

Verteller: 
Wolf wrijft over zijn buik. Hij heeft zin in een stukje taart en zegt: 

Wolf: 
Ik heb reuzehonger! 

Verteller: 
Reus gaat voor Wolf staan en zegt: 

Reus: 
Ik ben Reus, ik heb reuzehonger! 

Verteller: 
Reus en Wolf kijken elkaar boos aan. Gelukkig komt Langnek er aan. Hij 
gaat tussen Wolf en Reus in staan. Eerlijk zullen we alles delen. 
Heks wil weten wat voor taart het is en vraagt aan Assepoester: 

Heks: 
Wat voor taart is het? 

Assepoester: 
Aardbeientaart met slagroom. 

Heks: 
Jammer. Ik had liever pissebeddentaart. 

Verteller: 
Prinses Assepoester wil graag nog even een wandelingetje maken 
voordat ze iedereen op taart gaat trakteren. De kabouters lopen voorop. 
Zij maken het bospad schoon. Iedereen gaat meewandelen, behalve 
Wolf, Heks en de geitjes. Wolf gaat naar huis om een slabbetje te 
halen. Hij is bang dat hij taart knoeit op z’n pak en loopt statig weg. 
Heks strompelt met haar stok naar haar snoephuisje om zelf een taart te 
bakken. 
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En de geitjes willen liever spelen dan wandelen. Twee geitjes (geitje 2 
en 3) pakken een springtouw.

Geitje 2 en 3: 
Wie doet er mee? 

Alle andere geitjes: 
Ik! 

Verteller: 
Geitje Benjamin wil ook graag meedoen. Hij loopt naar de geitjes 
met het springtouw en steekt keurig zijn vinger op. Maar de geitjes 
schudden het hoofd. Ze vinden dat Benjamin best goed kan springen, 
maar ze vinden hem te klein en te jong om mee te doen. De andere 
geitjes steken hun vinger op (geitje 4, 5, 6 en 7). Nu knikken de geitjes 
(geitje 2 en 3). Alle andere geitjes mogen wel meedoen. 
Geitje Benjamin kijkt sip. Hij mag als enige niet meedoen. Daarom gaat 
hij maar in zijn eentje verstoppertje spelen.

Geitje Benjamin: 
Troosteloos 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wie niet weg is, is gezien. 

Geitje Benjamin loopt droevig af. Kabouters komen zingend terug. 

<cd: track 3: lied Dat doen de kabouters wel>

Alle kabouters: 
Denk bij stomme klusjes niet te snel 
Ik heb geen tijd
Ik heb geen zin 
Dat doen de kabouters wel 

Heus, We willen jullie helpen hoor
Maar we hebben het te druk
Want kabouterwerk gaat voor

Eén kabouter:
We houden heel het bos op orde, vegen pad en plein
Helpen dieren beter worden als ze ziekjes zijn
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Zij koken de kaboutermaaltjes
Vissen in de sloot
Schrijven liedjes en verhaaltjes
Bakken taart en brood

Een kabouter die zeurt niet
Hij werkt met liefde en kaboutervlijt
Maar ook kaboutertijd is beperkt 

Alle kabouters: 
Denk bij stomme klusjes niet te snel 
Ik heb geen tijd (Gesproken door één kabouter: Hoezo?)
Ik heb geen zin (Gesproken door één kabouter: Dan maak je het 
maar)
Dat doen de kabouters wel 

Na het lied komt iedereen weer op, behalve Heks, Assepoester en Fakir. 
Geitje Benjamin loopt stiekem mee achter de groep aan, onzichtbaar 
voor publiek. De groep brengt hem ongezien naar de klok, waarin Geitje 
Benjamin zich verstopt. 

Verteller: 
De kabouters hadden het bos keurig opgeruimd voor Prinses 
Assepoester. Het was een prachtige wandeling. Assepoester zal zo wel 
komen met de taart. Wolf heeft honger en zegt: 

Wolf: 
Ik heb reuzehonger! 

Verteller: 
Reus gaat voor Wolf staan en zegt: 

Reus: 
Ik ben Reus, ik heb reuzehonger! Ik wil een groot stuk taart. 

Verteller: 
Wolf moet daar even over nadenken. Hij kijkt naar de Geitjes en zegt 
dan: 
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Wolf: 
Reus, jij mag de taart, dan eet ik een geitje op. 

Verteller: 
Iedereen kijkt boos naar Wolf. Draak doet een paar stappen naar Wolf. 
Wolf schrikt, want als Draak boos is, brandt ie de billen van Wolf. Wolf 
redt zich er uit door te lachen en zegt: 

Wolf: 
Grapje!  

Verteller:
Wolf kijkt watertandend naar de geitjes. Langnek mist een geitje en 
begint te tellen. Iedereen telt mee. 

Allen: 
1, 2, 3, 4, 5, 6… 

Verteller: 
Roodkapje schrikt en slaat haar handen voor haar mond. Wolf zal Geitje 
Benjamin toch niet opgepeuzeld hebben? Wolf schudt met zijn hoofd. 
Anders zou hij hier toch niet staan bedelen om een stukje taart? Heks 
komt aangestrompeld. Ezel wijst naar Heks. Misschien heeft zij geitje 
Benjamin opgesloten om vet te mesten. Iedereen kijkt boos naar Heks. 
Ezel draait zich om naar Heks. Iedereen weet wat hij gaat doen. Hij gaat 
haar met gouden munten bekogelen. Iedereen roept de toverspreuk: 

Allen: 
Tafeltje dekje, ezeltje strekje! 

Ezel haalt de gouden munten uit zijn broekzak en gooit ze naar Heks. 

Ezel: 
IA! 

Verteller: 
De kabouters rapen de gouden munten op en geven die aan Draak 
zodat hij ze in de schatkist kan bewaren. Heks moet lachen om Ezel. 
Ze laat heksenkruiden zien. Ze heeft Geitje Benjamin helemaal niet 
gevangen. Ze heeft kruiden geplukt om puddingtaart te maken voor 
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haar snoephuisje. Dan komt plotseling Prinses Assepoester aangerend 
met haar handen in het haar. Ze heeft slecht nieuws: 

Prinses Assepoester: 
De taart is weg. De taart is weg! 

Verteller: 
Wat een ramp. 
Hé, wat moeten we ook weer doen bij rampen? 

Allen: 
Drie keer stampen! 

<cd: track 4: lied Stampen, stampen, stampen>

Iedereen die op het podium staat: 
Stampen, stampen, stampen 
Drie keer moet je stampen 
Stampen, stampen, stampen 
De Fakir komt meteen 
Die heeft vaak een oplossing
Helpt bij alle rampen 
Stampen, stampen, stampen 
Dat scheelt weer een probleem 
Stampen, stampen, stampen 
Dat scheelt weer een probleem 

<cd: track 5: lied Fluit van Fakir>

Fakir	komt	op,	al	blazend	op	zijn	fluit.	

Verteller: 
Fakir zegt: Voor mijn hulp bij alle…

Fakir: 
…rampen, 

Verteller: 
hoeft u slechts 3 keer te…
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Fakir: 
…stampen. 

Verteller: 
Iedereen is blij dat Fakir er is. Er zijn twee hele grote problemen. Geitje 
Benjamin en de taart zijn kwijt!
Iedereen kijkt gespannen naar Fakir. Fakir zegt: Er is eigenlijk maar één 
probleem, want als jullie Geitje Benjamin…

Fakir: 
…vinden 

Verteller: 
Dan kunnen jullie met z’n allen de taart…

Fakir: 
…verslinden! 

Verteller: 
Geitje Benjamin heeft dus de taart! Wil hij de taart voor zichzelf houden? 
Prinses Assepoester kan zich dat niet  voorstellen. Zo is Geitje Benjamin 
niet. Iedereen gaat op zoek naar Geitje Benjamin.  

<cd: track 6: lied Geitje kwijt>

Allen behalve Geitje Benjamin: 
We zijn weer eens op zoek naar kleine Benjamin
We keken in de regenton maar daar zat die niet in 
We zochten ook nog in de schuur, maar daar was hij ook niet 
Wil jij het ons vertellen als je Benjamin ziet? 

Oh jee, oh jee, och waar ben je toch 
We hebben je echt overal gezocht 
Oh wat een ellende, oh wat een gedoe 
Wil jij het ons vertellen als je Benjamin ziet? 

Oh jee, oh jee, we zijn weer een geitje kwijt 
Oh jee, oh jee, we zijn weer een geitje kwijt 
Oh jee, oh jee, we zijn weer een geitje kwijt 
We zijn weer een geitje kwijt
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Tijdens het lied zoekt iedereen (naar Geitje en de taart). Iedereen 
eindigt rond Sprookjesboom en de klok.  De klok is goed zichtbaar, er 
staat niemand voor. 

Verteller: 
Iedereen heeft gezocht, maar Geitje Benjamin is nog niet gevonden. 
Klein Duimpje heeft opeens een idee. Hij gaat naar Wolf en vraagt: 

Klein Duimpje: 
Wolf, waar zat Geitje Benjamin ook weer verstopt toen u bij de geitjes 
was? 

Verteller: 
Wolf weet helemaal niet waar Geitje Benjamin zich had verstopt, want 
die kon hij toen niet vinden. Wolf denkt na en zegt: 

Wolf: 
Eh, in de vaatwasser? 

Verteller: 
Iedereen moet lachen. Klein Duimpje weet wel waar Benjamin zich toen 
had verstopt en zegt: 

Klein Duimpje: 
Hij zat in de klok! 

Verteller: 
Klein Duimpje kijkt in de klok en knikt. Ja, hoor! Geitje Benjamin zit in 
de klok, met de taart, maar hij slaapt. Klein Duimpje telt tot drie en dan 
roept iedereen ‘wakker worden!’. 

Klein Duimpje: 
1, 2, 3… 

Allen: 
Wakker worden! 

Benjamin wordt wakker en is blij dat iedereen er is. Hij gaat iedereen 
omhelzen/	handjes	geven/	high-five	geven,	behalve	Heks	en	Wolf.	
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Verteller: 
Geitje Benjamin is blij dat iedereen er is. Hij mocht niet meespelen met 
de andere geitjes dus was hij de taart alvast gaan halen. Omdat er nog 
niemand was ging hij in zijn eentje verstoppertje doen en verstopte zich 
met de taart in de klok. Toen was hij slaap gevallen.
De andere geitjes hebben nu spijt dat Benjamin niet met hen mee 
mocht doen. Het geitje met het springtouw zegt: 

Geitje 2: 
Voortaan mag je altijd meedoen. 

Verteller: 
Geitje Benjamin is heel erg blij. 

Geitje Benjamin: 
Jippie! 

Verteller: 
De kabouters komen met het cadeau voor Prinses Assepoester. Ze 
hebben feestmutsjes voor haar gemaakt. Iedereen zet een feestmutsje 
op. Dit is de mooiste verjaardag die Prinses Assepoester ooit heeft 
gehad. 

<cd: track 7: lied Er was eens een Sprookjesboom>

Allen: 
Er was eens een Sprookjesboom 
Een hele grote Sprookjesboom 
Er was eens een Sprookjesboom 
In het Sprookjesbos 

Wolf:
Ahhhhh, Ahhhh… kijk zijn mooie tak eens.

Allen: 
Er was eens een Sprookjesboom 
Een hele grote Sprookjesboom
Er was een Sprookjesboom
In het Sprookjesbos 
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Wolf met geitje Benjamin:
Nog een keer
Ja, Ja
En dan sneller
Ja, een beetje meer swing erin. Kom op!

Allen: 
Er was eens een Sprookjesboom 
Een hele grote Sprookjesboom 
Er was eens een Sprookjesboom 
In het Sprookjesbos 

Allen: 
Er was eens een Sprookjesboom 
Een hele grote Sprookjesboom 
Er was eens een Sprookjesboom 
In het Sprookjesbos 

Sprookjesboom beweegt weer met z’n takken. 

Verteller: 
En zo kwam alles toch nog goed in het Sprookjesbos want iedereen 
ging taart eten. Dat doet me denken aan die keer dat Reus… maar dat, 
lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. 
Hieperdepiep! 

Allen: 
Armen in de lucht 
Hoera! 

Buiging op muziek
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THE END
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