SCENE 2:

DE RUIMTEREIS

Verteller:

‘Hè hè, wat een toestand was dat. Nou ja, toch wel aardig dat die meneer ons
wilde helpen maar gelukkig is de echte dirigent er ook weer. Nu kunnen we
eindelijk verder met de show en kunnen jullie gaan luisteren naar een
spannend verhaal over een meisje dat astronaut wil worden.
Weet iemand wat een astronaut is?’

(Een kind geeft antwoord)

Verteller:

Heel goed, luister maar naar het verhaal.

(Orkest speelt ‘De Ruimtereis’)
(track 1a)
De ruimtereis. (track 1b)
Het is donker. Marjolein slaapt. (AFBEELDING MARJOLEIN)
De gordijnen in haar kamer zijn net niet helemaal dicht. Daardoor kan de
maan, die helder schijnt, in haar kamer binnen gluren. (track 2)
Een straaltje maanlicht valt op Marjolein’s gezicht en kriebelt in haar neus.
Zij moet niezen ….. (track 3)
en wordt wakker. Zij geeuwt en rekt zich uit. (track 4)
Zij stapt uit bed en loopt naar het raam. (track 5)
“Wat is de maan toch mooi”, denkt zij. “Als ik groot ben, word ik astronaut.”
“Waarom zo lang wachten?”, hoort zij een bromstem achter zich. Zij kijkt om
en ziet haar beer rechtop op haar bed zitten. (AFBEELDING BEER) “Ja,
waarom zo lang wachten?”, zegt Beer nog een keer. Marjolein zegt: ”Ik ben
toch veel te klein om in een echte raket te vliegen?” Zij heeft wel een
speelgoedraket, waarmee zij bijna elke dag speelt. Zo heeft zij al heel veel
reizen naar de maan gemaakt, maar in een échte raket?
Beer zegt: ”Kom op, pak je raket en ga met me mee.”
“Waar gaan we dan naar toe?”, wil Marjolein weten.
“Naar de maan natuurlijk”, zegt Beer.
“Willen jullie ook mee?”, vraagt beer aan de andere knuffels.
Jop de clowns pop (AFBEELDING CLOWN) en Ad de schildpad (AFBEELDING
SCHILDPAD) vinden het wel spannend om mee te gaan. Met zijn drieën lopen
ze achter Beer aan, heel zachtjes de trap op naar de zolder. (track 6)
(AFBEELDING BEER) Beer doet het raampje open en op dat moment wordt de
speelgoedraket groter en groter. (track 7)
Zo groot dat ze er alle vier in passen.
Beer trekt de deur met een klap dicht … (track 8)
… en gaat voor het scherm zitten. “Gordels vast ……………… we gaan!”
(AFBEELDING RAKET)
Hij drukt op de startknop en daar gaat de raket de lucht in, steeds sneller en
sneller. (track 9)
ENZ. ENZ.

