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PANAKAMANAKPA - De Musical (voor kinderen van 6 tot 9 jaar) 

CONCEPT:  

Deze musical wordt gespeeld door de kinderen van de klas. Omdat het verhaal veel verschillende 
rollen bevat, kan iedereen meedoen en is dit stuk perfect voor een schoolfeest of een 
musicalkampje.  

De muziek (playbacks en originele versies) kan je op www.arto-entertainment.com downloaden.  
Hier vind je ook voorbeeldjes van kostuums. 

ROLLEN: 

PANAKAMANAKAPA:  Zij is een elfenprinses met een gouden hart. Jong en onbezonnen   
    vliegt ze alleen door het bos.  

DWARVEN:    Hij is de zoon van de dwergenkoning. Hij helpt graag anderen en   
    speelt graag spelletjes in het bos.  

KONING:    De koning is altijd goedgezind en wil het liefst steeds een feestje   
    geven.  

KONINGIN:    De koningin is heel lief, maar zeer streng tegenover de bedienden.  

BEDIENDE 1,2 & 3:   De drie bedienden zijn hulpvaardig. Steeds als de koningin iets zegt,  
    doen ze het onmiddellijk een maken ze een buiging.   

ERZÄHLER 1:   Hij of zij is een geboren verteller en wil het verhaal van    
    Panakamanakapa vertellen.  

ERZÄHLER 2:   Hij of zij zorgt ervoor, dat ook het verhaal van Dwarven verteld   
    wordt.  

ERZÄHLER 3:   Hij of zij zorgt voor de humor. Een goeie comedy timing is hier   
    belangrijk.  

ELFEN (3 bis 8):   Een groepje van elfen die niet veel zinnetjes alleen willen zeggen.  

DWERGEN (3 bis 7):  Een groepje van dwergen die niet veel zinnetjes alleen willen zeggen.  
    Er zijn wel genoeg zinnetjes om 7 verschillende dwergen te laten   
    spreken.  

Deze musical werd geschreven en gecomponeerd door Tom Dewulf.  
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PANAKAMANAKAPA 

CD T1: OUVERTURE 

Verteller 1:  Er was eens, een een heel groot bos, ver weg van hier, een klein elfenkasteel. 

Verteller 2:  In dit kasteel woonde de elfenkoning met zijn elfenkoningin. 

Verteller 3: De buik van de koningin was dik. Want ze was zwanger.  

 (De konging en de bedienden lopen over het podium) 

Bediende 1 :  Alles in orde, mevrouw de koningin? 

KONINGIN : Ja hoor. Ik denk niet dat het nog lang gaat duren, voor het kindje geboren   
  wordt. 

Verteller 3: En inderdaad. Een paar dagen later…. 

Verteller 1:  WÉÉÉÉÉÉÉ 

Verteller 2: WÉÉÉÉÉÉÉ 

Verteller 3: …. (droog) weer een kindje bij.  

KONING :  Mijn lieve vrouw! Ik ben zo gelukkig! Laten we een groot feest vieren! 

KONINGIN : Dat is een geweldig idee! Bedienden!  (Klapt in de handen) 

Bed.  1,2,3: (komen aangelopen) Ja, mevrouw de koningin.  

KONINGIN : Wij willen een groot feest vieren. Ter ere van onze pasgeboren dochter. 

Bediende 1 :  Oké 

Bediende 2: mevrouw  

Bediende 3:  de koningin! 

KONINGIN:  Nodig iedereen van het bos maar uit! 

Bediende 1 :  Oké 

Bediende 2: mevrouw  
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Bediende 3:  de koningin! 

KONINGIN:  Behalve de dwergen natuurlijk! 

Bediende 1 :  Oké 

Bediende 2: mevrouw  

Bediende 3:  de koningin! 

 (bedienden weg) 

Vert   1:  Jaja, Dwergen en elfen waren al meer dan 100 jaar vijanden. 

Vert   2:  Waarom eigenlijk? 

Vert.  3:  Ach, dat weten die zelf niet meer.  

Vert   2:  Maar nu je van dwergen spreekt.  

Vert   1:  Wat? 

Vert   2:  Daar werd ook een Baby geboren.   

Vert   3: nee 

Vert   2:  toch  

Vert   3:  Ooh! 

Vert.  1:  (geirriteerd van die twee anderen) Bon, de elfen vierden dus een groot feest!  

CD T2: HIP HIP HOERA! 

Alle :   HIP HIP HOERA V OOR DE ELFENPRINSES 
  HIP HIP HOERA DAAROM VIEREN WIJ FEEST 
  HIP HIP HOERA VOOR DE ELFENPRINSES 
  HIP HIP HOERA ZE HEET ….. 

 (Muziek stopt) 

Hoe heet ze eigenlijk? 

KONINGIN : Oei, hadden we dat nog niet gezegd?  
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KONING :  Hoho, hoe konden we dat vergeten. Ze heet : PANAKAMANAKAPA! 

Alle:   Hoe?  

KONINGIN : Panakamanakapa! En zing nu maar verder.  (Klapt in de handen)  Muziek! 

KONING :  Feest! 

CD T3: HIP HIP HOERA! - 2e poging 

Alle :   HIP HIP HOERA V OOR DE ELFENPRINSES 
  HIP HIP HOERA DAAROM VIEREN WIJ FEEST 
  HIP HIP HOERA VOOR DE ELFENPRINSES 
  HIP HIP HOERA ZE HEET ….. 

 (Iedereen probeert de naam uit te spreken, maar het lukt niet. Grappige woorden   
 zoals pannekoek, pantoffel, Pinochio, en Peter Pan komen aan bod.….) 

KONINGIN : NEEEEEN! Ze heet PANAKAMANAKAPA! 

Vert  1:  Iedereen begon te oefenen om de naam juist uit te spreken. 

Vert  2:  Zo moeilijk is dat toch niet….  

Vert  1:  Panakamanakapa 

Vert  2:  Panakamanakapa  

Vert  3:  Pannekoek! 

Vert  1:   (Verteller 1 und 2 kijken naar  verteller 3) Blijkbaar toch!  

KONING :  ZO! En zing nu maar verder.  (Klapt in de handen)  Muziek! 

KONING :  Feest! 

CD T4: HIP HIP HOERA! - 3e poging 

Alle :   HIP HIP HOERA V OOR DE ELFENPRINSES 
  HIP HIP HOERA DAAROM VIEREN WIJ FEEST 
  HIP HIP HOERA VOOR DE ELFENPRINSES 
  HIP HIP HOERA ZE HEET PANAKAMANAKAPA 
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