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Knar (Stropers)
Rai (Rapaiaan)
Pai (Rapaiaan)
Hai (Rapaiaan)
Tai (Rapaiaan)
Frizzle (Twinkle trees)
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Flash (Twinkle trees)
TwinkleQueen
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Trolli (trol)
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DE MUZIEK VAN DEZE MUSICAL IS ALLÉÉN VIA DE AUTEUR
VERKRIJGBAAR

Scène 1
In de Jungle

Het is half donker. We horen kikkers kwaken en we wanen ons in
de echte jungle. Achterdoek Jungle hangt in alsmede jungle netten
met begroeing en hoog jungle gras en planten/struiken. Mowgli zit
op de grond met Shanti bij zich. Ze zijn wat te lang in de jungle
gebleven en weten nu niet meer precies waar ze zijn.
Shanti: Ik denk dat we verdwaald zijn Mowgli.
Mowgli: Tja, ik dacht dat ik de weg wel wist, maar na die paar jaar dat
ik nu bij jou in het dorp woon, is de jungle voor mij toch wel een
beetje een oerwoud geworden. Het zal nu snel nacht worden en ik
zou eerlijk gezegd niet weten waar het dorp precies ligt.
Shanti: Ik zou best iets willen eten, zou je deze paddestoelen kunnen
eten. (pakt een paddestoel en wil happen)
Mowgli: (grijpt de paddestoel voordat ze kan happen) Nee, niet van
die paddo’s eten. Dat heb ik de apen eens zien doen. Het leek wel
of ze daarna gek geworden waren. Ze liepen een tijdje als zombies
rond, nou ja, aapzombies dan.
Shanti: Oké, dan niet. Zullen de dorpelingen ons nu wel snel komen
zoeken, denk je? (Mowgli
haalt z’n schouders op) Ik ben best
een beetje bang, Mowgli, jij niet?
Mowgli: Bang?
Shanti: Ja, bang. Het is al een best donker en ze zijn er nog niet.
Mowgli: Ze vinden ons echt wel, die lopen echt niet in zeven sloten
tegelijk. Ik wed dat ze er zo zijn.
Shanti: Nou hallo zeg….! Zit ik me daar gigantisch zorgen te maken,
doe jij alsof er niets aan de hand is. Lekker dom zeg!
Mowgli: Nee, nou wordt ie mooi… Natuurlijk maak ik me ook
zorgen… ik ben alleen niet zo’n, zo’n watje, da’s alles.
Shanti: Een watje! Een watje! Zal ik jou eens wat zeggen, jij bent geen
watje, jij bent een… een… een hele donsdeken!
Mowgli: Ik begrijp dat je boos bent? Nou weet je wat? Je zoekt het
maar uit, ik ga er vandoor…
Shanti: Mowgli, Mowgli! Kom nou terug, ik meende het niet zo.
Mowgli: O nee, hoe zit het met die wattendeken dan?
Shanti: Geen wattendeken, een donsdeken!
Mowgli: Wattendelen, donsdeken, wat maakt het uit, je deed gewoon
raar!
Shanti: Sorry Mowgli, ik meende het niet zo, ik heb gewoon een heel
vreemd gevoel van binnen, ik denk dat ze niet meer komen. (kijkt

weg en begint zachtjes te huilen)
Mowgli: O Shanti, wat moet ik nou met jou. (ziet dan dat Shanti huilt)
Hé, wat is dat nou?
Shanti: Ik kan er niets aan doen, ik kan me niet inhouden, waar blijven
ze nou?
Mowgli: t’Is ook niet niks. Er kan van alles gebeurd zijn en...
Shanti: Wat zeg je daar? Van alles gebeurd zijn? Daarnet zei je nog
dat ze niet in negen sloten tegelijk zouden lopen en…
Mowgli: Zeven!
Shanti: Zeven?
Mowgli: Zeven sloten
Shanti: Wat maakt dat nou uit?
Mowgli: Nou ja, dat heb ik geleerd van de wijze mannen uit je dorp.
Shanti: Nou moet je me niet weer boos maken Mowgli, ben ik doodsbang, begin jij moeilijk te doen over een zootje sloten… (draait zich
om)
Mowgli: Shanti? Shanti? Toe Shanti, ik meende het niet zo, ik ben
eerlijk
gezegd ook best ongerust, het spijt dat ik zo tegen je deed.
Shanti: Joepie!
Mowgli: Joepie?
Shanti: Wat? O sorry, ik luisterde even niet, ik hoor ze komen, ja hoor,
daar komen ze aan! Ik zie vuur, kijk daar in de verte!
Mowgli: Nou laat maar zitten dan! Maar het klopt dus wel van die
zeven sloten! (het geluid van een motor is hoorbaar)
Opkomen Jeep met stropers + Stroperslied!!
Shanti: Hoor jij wat ik hoor Mowgli? Het lijkt wel het gebrul van een
dier...
Mowgli: Het lijkt op het brullen van Sherekhan! Hij heeft hele grote
ogen! Zijn ogen geven licht! Het is geen vuur van de dorpelingen!
Snel, we moeten ons verstoppen! (ze kruipen weg achter het hoge
gras en een jeep komt opgereden, Chief steekt zijn hand op en de
Jeep stopt. De motor wordt stilgezet)
Lied. De stropers
Stropers stropen en jagen tijdens de jacht
Speuren naar wilde dieren in de nacht
Een geluidje hier, een geluidje daar
Even goed richten en we zijn weer klaar

Stropers hebben in de jungle alle macht
Stropers rijden door de bossen in hun jeep
Voor normale lopers zijn wij niet het typ
Een klein kuiltje hier, een klein kuiltje daar
Dan weer gas geven en schakelen maar
Zoeken naar het wilde beest dat hier net liep
Stropers stropen en jagen tijdens de jacht
Speuren naar wilde dieren in de nacht
Een geluidje hier, een geluidje daar
Even goed richten en we zijn weer klaar
Stropers hebben in de jungle alle macht
Chief: Ik dacht toch echt dat ik hier wat zag bewegen in het licht van
onze lampen.
Knoest: Zeker weten, Chief, ik dacht er zelfs twee te zien, ik denk dat
het
roofdieren zijn
Knar: Je hebt gelijk Knoest, ik zag er ook vet veel!
Chief: Dan kunnen ze niet ver weg zijn, mannen; uitstappen! (de
stropers stappen uit en hebben zaklantaarns)
Knuppel: (is bang) Ik ik ik denk dat dat ze al weg zijn, Ch chief
Chief: Zo, Knuppel, zijn we weer bang in het donker?
Knuppel: Nee, Chief echt niet, maar ik denk echt dat ze weg zijn
Chief: Wat denk jij Knoest?
Knoest: We kunnen ze nog makkelijk te pakken krijgen Chief
Chief: Oké, zullen we Knuppel dan maar hier achter laten om de
wacht te houden bij de Jeep?
Knar: Lijkt me een strak idee Chief.
Knoest: Ja, volgens mij is Knuppel de ideale man om de wacht te
houden.
Knuppel: (springt bij Knoest in z’n armen) Nee, Knoest! Je laat me
toch niet… Alleen?
Chief: Ben jij nou een stroper? Met jou erbij vinden we die glittersteen
nooit! Ik wil het geheim te weten komen. Nou schiet op, held op
sokken, jij gaat voorop! (ze zoeken tussen het gras en vinden
Mowgli en Shanti)
Knoest: Hè, kijk eens wat we hier hebben Chief.
Knar: Dit zijn wel héél bijzondere roofdieren, Chief.

Knuppel: (komt voorzichtig dichterbij, kijkt over de schouder van
Knoest) Laat eens kijken Knoest... Handen omhoog!
Schobbejakken, junglekrekels!
Chief: Junglekrekels? Wat zijn dat nou weer voor beesten?
Knuppel: Nee Chief, ik bedoel dat ze eruit zien als junglekrekels,
moet je zien wat een zielige vertoning.
Knoest: Hoor wie het zegt...
Knar: Onze held op sokken...
Mowgli: Wie bent u en wat komt u hier doen?
Chief: Zo mannetje, hebben we praatjes?
Knuppel: Ja mannetje, hebben we praatjes? En jij jongedame, wat
doe jij zo laat in het bos met dit scharminkel?
Mowgli: Scharminkel!? Scharminkel!? Ik zou maar uitkijken anders
laat ik je zien wat je van beren leren kan!
Chief: Wat je van beren leren kan...? Weet jij dan ook toevallig waar
we die beren kunnen vinden? Wij willen ook wel iets van ze leren,
nietwaar mannen? (knipoogt en lacht stiekum naar zijn mannen)
Shanti: Vertrouw ze niet Mowgli, het zijn beslist stropers die Baloe en
Bagheera willen doden.
Chief: En wie mogen Baloe en Bageera dan wel zijn, junglelientje?
Shanti: Dat, dat gaat u niets aan.
Knoest: Wat weten jullie van de glittersteen?
Shanti: Glittersteen? Welke glittersteen?
Knar: Dat zul jij niet weten, dombo!
Mowgli: (knipoogt naar Shanti) Zeg stropers, hebben jullie misschien
zin in iets lekkers?
Knoest: Hoe bedoel je dat, ventje?
Shanti: Die paddestoelen daar, kun je eten en zijn heeeerlijk.
Knar: Zolang we nog geen beest gevangen hebben, lijkt me dat zo
gek nog niet, Chief
Chief: Bind ze vast en dan zullen we die paddestoelen eens proeven.
We zullen morgenvroeg eens zien of we een gesprekje kunnen
hebben over die ´Baloe en Bagheera’ en over het geheim van de
glittersteen. (onder tegengestribbel worden Mowgli en Shanti
vastgebonden en op de grond gelegd. Dan gaan de stropers zitten
en eten de paddestoelen en beginnen wartaal uit te slaan, gaan
staan en gaan over in de stropersdans)
Stropersdans (pas starten als ze klaar staan!)
(De stropers gaan ook liggen om te slapen. Het wordt iets lichter
en even later horen we zwaar gesnuif. Dan gebrul en Bagheera en

Baloe verschijnen, de stropers gaan er schreeuwend vandoor en
laten de jeep achter)
Gebrul
Mowgli: O Baloe, wat fijn dat ik je weer zie en dat je ons komt redden!
Bagheera: Ahum…
Mowgli: O, eh en jij ook natuurlijk, Bagheera.
Bagheera: Graag gedaan Mowgli, maar je was dan ook in groot
gevaar.
Baloe: Ja Mowgli, waarom waren jullie nog zo laat buiten het dorp en
waarom zie je er zo raar uit.
Mowgli: Raar uit?
Baloe: Je hebt kleren aan, da’s een raar gezicht.
Mowgli: Ik woon nu in het dorp, dus moest ik me aanpassen. Ik vind
deze kleren al lang niet raar meer.
Baloe: Ja, ja.
Shanti: Als ik ook wat zeggen mag, we waren verdwaald en...
Baloe en Bagheera: Verdwaald?
Baloe: Weet je nu al niet meer de weg in de jungle Mowgli?
Mowgli: Ik kom bijna niet meer in de jungle, Baloe, ik ben meestal in
het dorp en leer veel in de school van de wijze mannen
Bagheera: Dat is heel goed Mowgli, om bij de mensen te kunnen
leven moet je veel leren.
Mowgli: Ik weet alles over sloten, nietwaar Shanti?
Shanti: Dat is niet leuk Mowgli.
Baloe: Ik weet anders wel wat je van beren leren kan, jullie niet? (stap
naar voor en Net komt in)
(JungleNet in – als tussenfond zodat changement uitgevoerd kan
worden)
Overgang scène 1 – 2
Bagheera: ’Daarom’ vind ik eigenlijk geen goede uitleg.
Baloe: Waarom niet?
Bagheera: Nou, daarom niet! (allen lachen)
Shanti: Zeg Baloe, jij weet dus veel hè?
Baloe: Dacht het wel.
Shanti: Dan heb ik twee vragen, wat doen we met de jeep en wat is
de ’glittersteen’?

Mowgli: Wat is een ’jeep’?
Baloe: De glittersteen? De glittersteen! Wie heeft je daarover verteld?
Shanti: Die stropers, die jullie weggejaagd hebben, vroegen ons
ernaar.
Mowgli: Maar wat is een ’jeep’?
Baloe: Dan weten ze van het geheim! Als ze naar de glittersteen
vragen, dan kennen ze het geheim!
Mowgli: Leuk, een geheim dus, maar hoe zit dat nou met die ’jeep’?
Bagheera: We moeten naar koning Lowie, hij weet wel wat we
moeten doen.
Baloe: Tja, da’s wel een goed idee, laten we dat doen, hopen dat hij
in een goede bui is.
Mowgli: En kunnen jullie dan even, voordat we aapjes gaan kijken,
nog even uitleggen wat een ’jeep’ is?
Baloe: Wat zeg je Mowgli?
Mowgli: (schreeuwt) Een Jeep!
Baloe: Je hoeft niet zo te schreeuwen, ik versta je wel.
Bagheera: Zeg Baloe, kunnen we die jeep misschien gebruiken om
ehh, je weet wel...
Baloe: Ja natuurlijk, goed idee mijn beste Bagheera... eh hoe bedoel
je? (Baheera fluistert in oor van Baloe) O ja, ik dacht al dat je dat
bedoelde.
Bagheera: Ja, ja.
Shanti: Fluisteren in gezelschap is niet netjes!
Mowgli: Zeg hallo, de ’jeep’?
Baloe: De jeep? O, natuurlijk, de jeep. Daar gaan jullie in rijden.
Shanti en Mowgli: In rijden?
Baloe: Ja, in rijden, ga allebei maar eens zitten. (Mowgli gaat voorop
zitten)
Mowgli: Zo goed?
Baloe: Nee slimpie, je moet naast Shanti gaan zitten. (Mowgli gaat
achter het stuur zitten)
Shanti: En nu Baloe, wat moeten we nu doen?
Baloe: Eh ja, nu zou hij eigenlijk moeten gaan rijden...
Bagheera: Wil je misschien een tip Baloe?
Baloe: Nou, weet je, ik weet het wel, maar ik ben het even vergeten,
snap je?
Bagheera: Ja, ja.
Shanti: Vertel het maar Bagheera, jij hebt bij die stropers gevangen
gezeten, dus jij weet het beslist
Bagheera: Nou kijk, dat sleuteltje moet je omdraaien, daarna daar
beneden op dat plankje drukken en dan goed sturen

Mowgli: Is dat alles? Dat moet lukken. (draait sleuteltje om en gaat
met z’n handen naar het gaspedaal)
Jeep starten + stationair + wegrijden (lange versie)
Bagheera: (tikt Mowgli aan) Ik denk niet dat je zo kunt zien waar je
rijdt, denk je wel?
Mowgli: Ik moest toch dat plankje indrukken?
Bagheera: Dat klopt, maar wel met je voet, niet met je hand
Mowgli: Oo, makkie. (hij gaat zitten, druk het gas in en ze rijden
zigzaggend het toneel af met Baloe en Bagheera er achter aan
rennend)
Scène 2
Bij de apen
(Net op)
We zien hetzelfde jungle achterdoek met daarvoor een ruïne in de
trekken en als zetstukken ook gebrokkelde zuilen met vazen, de
troon van Koning Lowie en een tegelvloer. Aankleden met
junglematerialen zoals klimop etc. Koning Lowie zit op z’n troon en
we zien verder veel apen die zingen en dansen met Koning Lowie.
Rikkie: We hebben Mowgli samen met Shanti in de jungle gezien,
koning Lowie.
Chieka: We denken dat ze de weg kwijt waren, koning Lowie.
Kapie: Kunt u niet nog een keertje dat liedje zingen, Koning Lowie?
Lowie: Welke liedje, Kapie?
Kapie: Nou, over dat u graag mens wilde zijn.
Chieka: Dat u praat als hij.
Rikkie: U wilde vuur van hem.
Kapie: Ik speel wel dat ik Mowgli ben.
Lowie: Nou vooruit dan.
Jeep komt op en stopt
Jeep met Mowgli en Shanti komt op gereden, rijden rondje, dreigen
de zaal in te rijden maar stoppen net op tijd (motor uit) en stappen
uit.
Mowgli: Oeps, ze hadden niet verteld hoe ik moest stoppen!

Bagheera en Baloe komen aangestrompeld.
Lowie: Zijn we moe, beste vrienden?
Baloe: Nee hoor, hoe kom je daar bij.
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