
Voorbereidingen monologen.  

 

101 DALMATIANS: Cruella DeVille  

Het is goed om zeker te weten dat de puppies het niet meer doen. Ik wil namelijk niet het 

gegrom van deze gevlekte harige schepsels..... gevlekt harige wezens .....Ik denk niet dat ik 

ooit dit soort objecten heb gezien. De patronen, de prachtige patronen. Het zijn bijna 

werken van kunst. En dit is precies wat ik nodig heb om mijn collectie af te maken. Ik kan 

niet wachten om het te dragen…… uhmm ik bedoel ervoor te zorgen. Voor al deze lieve 

puppies te zorgen. Ik koop de hele roedel. Hoeveel kost het?   

ALLADIN: Aladdin 

Maar ik hou echt van Jasmine. Ik bedoel, ‘de prinsess’. Pffff (wordt gek van zichzelf). Dat 

klonk vast verschrikkelijk. Maar ach, wat maakt het uit? Ik zal haar nooit meer zien. Ik, de 

straatrat. En ze verdient een prins, een echte prins. Of in ieder geval iemand die beter is dan 

dat ik ben. Ooh (wordt weer helemaal gek van zichzelf) waarom heb ik haar nu ontmoet? 

Maar ohmy wat ben ik blij dat ik haar ontmoet heb. Kom op, wees niet zo suf en ga ervoor 

(naar het publiek). Oke, ik ga ervoor (loopt weer naar de coulissen en praat nog wat in 

zichzelf).  

THE WIZARD OF OS: Dorothy 

Maar het was geen droom. Het was een plek, een magische plek. En jij, jij,jij en jij ook. Jullie 

waren er allemaal. Maar jij kon er niet zijn, toch? Nee, tante Em, jij was er niet. Maar het was 

echt een magische plek en ik herinner me dat niet alles even mooi was en leuk was. Het was 

prachtig. En ook al was het zo mooi, ik zei tegen iedereen dat ik naar huis wilde. En ze 

brachten mij thuis.  

Geloven jullie mij niet? (kijkt de mensen aan, verontwaardigd, alsof ze het niet geloven van 

Dorothy allemaal zegt).  

Ach nouja, het maakt mij ook helemaal niet uit wat jullie geloven. Ik ben thuis. Dit is mijn 

kamer en ik verlaat het nooit meer. Echt niet. Want ik hou van mijn thuis en van jullie. Er is 

geen plek zoals thuis.  

 

(Mila, Lisa) Lieve dames, laat het mij weten als er dingen niet duidelijk zijn met de teksten en 

hoe bepaalde zinnen zijn bedoeld. We nemen het zeker volgende door en dan zal ik 

tips/aanwijzingen geven. Ik heb Dorothy en Aladdin voor jullie geschreven, dus kijk even met 

elkaar wie welke gaat doen! Groetjes, Moniek 

  


