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GENIET! 

programma 
8 juni 2006 
 

Geniet! is de titel van het Open Podium van Handtheater dat deze keer 
wordt verzorgd door Mellanie da Souza, Joris Vos, Maria Kruze, Eefje Vrij, 

Tineke Kruijer en Gael Sordam. 
 
Begeleiding  John van Gelder, Mieke Julien en Lot Zwaal 

Licht en geluid John Neufeld 
Video   Jean Couprie en Soerinder Bahadoer 

Fotografie  Syll Schaap 
Toneelmeester Bob Daniels 

 
Decor 
Aan de linkerkant van het podium staan zes stoelen, met een naambordje 

erop (van rechts naar links: Mellanie, Joris, Maria, Eefje, Tineke, Gael). 
Rechts staan twee stoelen (voor de eenakter De Lifter). 

Links achter staan twee kapstokken met hoeden erop en eraan. 
Er staan twee verrijdbare grijsblauwe blokken. 
 

 
Programma 

 
Inleiding 
John vertelt over repetities. Drie repetities van een uur. 

John introduceert Bob Daniels, theatermaker uit de Verenigde Staten. 
 

Mijn naam is ... 
Als het publiek op de tribune zit, komen de jongeren op. Voorop Mellanie, 
achter haar Joris, Maria, Eefje, Tineke en Gael. Zij gaan in een rij staan, 

Mellanie rechts. 
 

Mellanie: 
Mijn naam is MELLANIE. 
Mijn naamgebaar is punkhaar. 

Ik hou van muziek. 
Ik hou niet van schoonmaken. 

 
Joris: 
Mijn naam is JORIS. 

Mijn naamgebaar is J met baard. 
Ik hou van meisjes. 

Ik hou niet van paard. 
 

Maria: 
Mijn naam is MARIA. 
Mijn naamgebaar is benieuwd. 

Ik hou van dansen, muziek. 
Ik hou niet van geiten verzorgen. 

 
Eefje: 
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Mijn naam is EEFJE. 
Mijn naamgebaar is ... 

Ik hou van reizen. 
Ik hou niet van kippen verzorgen. 

 
Tineke: 
Mijn naam is TINEKE. 

Mijn naamgebaar is T zwemmen. 
Ik hou van zwemmen. 

Ik hou niet van roken, bier. 
 
Gael: 

Mijn naam is GAEL. 
Mijn naamgebaar is G op borst. 

Ik hou van meisjes. 
Ik hou niet van voetbal. 
 

 
Gedicht Geniet! 

 
Iedereen gaat zitten. Alleen Mellanie blijft staan. Ze loopt naar het 

midden.  
Spotje op Mellanie. 
 

Jij denken-denken: morgen wat gebeurt? 
Ophouden! 

 
Rustig jij. 
Niet haast. 

 
Kijk, kijk, kijk. 

Geniet, geniet, geniet. 
 
Jij NU gelukkig, blij. 

Waarom? 
Leven snel voorbij! 

 
Licht naar totaal. 
 

 
Kringloop 

beweging 
 
Mellanie kijkt naar de anderen. 

Mellanie: kom, kom! Geniet, geniet! 
 

De anderen gaan met Mellanie en Lot in de kring staan. 
Ze maken samen bewegingen. Lot geeft eerst aan en later volgt ze hun 
bewegingen. 

Tussendoor doen ze een stap opzij, zodat de kring langzaam draait. 
 

Gebaren: 
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WATER 
WIND 

GOLVEN 
FONTEIN 

REGEN 
 
Het gedicht wordt herhaald. 

 
 

De politieman en de dief 
Joris en Mellanie 
 

Iedereen gaat zitten. Joris en Mellanie lopen naar de kapstok met hoeden 
en kiezen een hoofddeksel uit. Joris een Engelse politiehelm en Mellanie 

een matrozenpet. 
Ze gaan achter het scherm. 
 

Joris komt op. Kijkt rond. Regelt het verkeer. Schrijft een bon uit. Enz. 
Mellanie komt op. 

 
Mellanie: Vakantie heerlijk! Londen mooi! Ik vrij! Zin bier! Engels bier! 

Geen schuim, plat! 
 
Mellanie drinkt bier en wordt een beetje dronken. 

Ze kijkt op haar horloge en daarna op de klok van de Big Ben. 
 

Mellanie: Wat?! Een uur verschil. Raar! Vreemd! Engeland raar. 
 
Mellanie kijkt naar de rivier. 

 
Mellanie: Kijk boot, roeiboot. Ik zin varen rivier! 

 
Ze kijkt om zich heen. Joris ziet haar niet. Ze stapt in de boot. Haalt een 
mes uit haar zak (alsof) en begint touw door te snijden. 

Joris ziet haar. 
 

Joris: Boot stelen, mag niet. Verboden! Kom hier! Jij dronken! Foei! 
 
Joris doet alsof hij haar handboeien omdoet. En voert haar af tot achter 

het scherm. 
 

 
De lifter 
 

Bob zet twee stoelen neer 
Gael loopt naar de kapstok en kiest een hoed. 

Hij gaat op de stoel zitten en doet alsof hij een auto bestuurt. 
John pakt een voor een de volgende hoeden: 

- Stoere pet   stoere man 

- Ouderwets dameshoedje oud vrouwtje 
- Chinese hoed van riet Chinees 

- Legerhelm   soldaat 
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- Flaphoed   mooi meisje 
Deze vijf personen liften om beurten. 

Gael reageert. Geeft een lift of niet. 
Met het mooie meisje verlaat hij  het podium en verdwijnt achter het 

scherm. 
 
Bob zet stoelen opzij. 

 
 

De zon in mijn hart 
Gedicht door Mellanie 
 

Spot op Mellanie. 
 

 
Disco 
Joris 

Maria, Tineke, Eefje 
 

Muziek 50 pence 
Licht  disco 

 
Joris doet alsof hij in de disco verschillende mooie meisjes ontmoet. 
Later komt Maria erbij en gaat meedansen. Dan Tineke. Dan Eefje. 

Ze dansen met zijn vieren. 
 

 
Vleugels 
Gedicht, Mellanie 

 
Spot op Mellanie. 

 
 
Goochelen 

Gael 
 

Bob rolt een blok naar het midden van het podium. 
Spot op blok en Gael. 
 

Gael komt op met theedoek en appel. 
 

 
Leven is rennen 
Gedicht, Mellanie 

 
Spot op Mellanie. 

 
 
Solo 

Dans Maria. 
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Slot 
(= herhaling van het begin) 

 
Mijn  naam is... 

Gedicht Geniet! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


