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Unité 2
Welke rollen zijn er in scène 2?
Sprekende rollen
Lisa, Jérôme, Alex, Marie, pizzabezorger, voorbijganger, jongere 1, jongere 2, voorbijganger
met mobiel, Mme Latière (oma van Jérôme en Alex), klant 1, klant 2
Figuranten
voorbijgangers en klanten in de winkel van Mme Latière
Overige
verteller

Benodigdheden voor decor, rekwisieten, kostuums/maskers en techniek
1. Decor
Scène 2 speelt zich af op twee plaatsen: een drukke winkelstraat en de kantoorboekhandel
van Mme Latière. Een aantal gehaaste voorbijgangers en wat mensen op het terras van een
café zijn wellicht al voldoende om de straat voor te stellen.
Mogelijke achterwand voor de straat: huizenrij met verschillende winkels.
Mogelijke decorstukken voor de straat: verkeersborden, verkeerslichten, reclamezuilen,
cafémeubilair met parasols.
Voor de winkel van Mme Latière zijn een toonbank (tafel) en een krantenrek of een
boekenrek voldoende. Beide decors kunnen reeds opgebouwd zijn: op de ene helft van het
podium of in de achtergrond staat de winkel, op de andere helft of in de voorgrond de straat.
Er moet een deur zijn waardoor Lisa de winkel binnengaat. Een deurbel kondigt haar entree
in de winkel aan. De verteller kan door passende uitleg de aandacht van het publiek naar de
toonbank van de winkel verplaatsen.
2. Rekwisieten
Een stapel pizzadozen, een mobiel, tijdschriften, schriften en pennen voor de winkel van
Mme Latière. De hond Moustique (zie onder Rekwisieten in de Algemene aanwijzingen).
Voor de voorbijgangers aktetasjes, handtassen en andere attributen.
3. Kostuums
Stadskledij voor alle voorbijgangers en klanten in de winkel. Voor de pizzabezorger een jasje
waarop pizza staat en een pet. Voor Mme Latière, als oudere dame, eventueel een bril.
4. Techniek
Als er een geluidsopname afgespeeld wordt: straatgeluid met voorbijrazende auto’s,
getoeter, fietsbelgerinkel … Een deurbel voor de winkel.
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Unité 2
Verteller: Lisa is gaan winkelen. Maar nu is ze in de grote stad verdwaald.
(Lisa staat radeloos in een drukke straat. Mogelijke geluiden: toeterende auto’s, stemmen,
muziek uit een winkel … Voorbijgangers snellen voorbij. Lisa zet een paar passen in de ene,
dan weer in de andere richting. Uiteindelijk probeert ze verlegen om voorbijgangers aan te
spreken. De meeste voorbijgangers halen hun schouders op of schudden hun hoofd en
lopen verder. Een aantal zijn in gesprek verdiept.)
Lisa: Pardon. Je cherche la rue Truffaut …
Verteller: Een pizzabezorger balanceert een grote stapel pizzadozen.
Pizzabezorger: Attention ! Attention !
(hij loopt tegen een andere voorbijganger aan, de dozen vallen op de grond)
Voorbijganger: Oh, pardon !
Pizzabezorger: Zut ! C’est la catastrophe !
Lisa: Pardon, je …
Verteller: Andere voetgangers lopen Lisa voorbij.
Twee jongeren (in gesprek):
Jongere 1: Tu regardes le rugby demain ?
Jongere 2: Ah non ! Je déteste le rugby ! Je regarde le foot !
Lisa: ... je cherche la rue …
Voorbijganger (met mobiel): C’est fantastique ! Oui … Moi, je travaille ! ... Non. Je déteste le
rock ! … Oui … D’accord, d’accord.
Lisa: Euh … La rue Truffaut …
Verteller: Lisa ziet een kantoorboekhandel en loopt naar binnen. Mme Latière staat achter de
toonbank. Een klant wacht bij de kassa.
Klant 1: Bonjour. Un cahier et un crayon.
Mme Latière: Voilà. (geeft de klant wat die vroeg) 2,- €.
Klant 1: Merci. Au revoir !
Lisa: Bonjour, Je cherche … un stylo.
Mme Latière: Voilà un stylo. 1,- €.
Lisa: Merci ... Euh, mais je cherche aussi une rue …
Klant 2 (gehaast): Un journal !
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Mme Latière (roept): Jérôme ! Viens ! Qu’est-ce que tu fais? Jérôme !
Jérôme (komt haastig aanlopen): Oui, j’arrive !
Mme Latière: Tiens, le voilà ! (tegen Lisa:) C’est Jérôme. (tegen Jérôme:) La fille cherche
une rue. Moi, je travaille. Regarde …
Jérôme (tegen Mme Latière): C’est bon. (tegen Lisa:) Salut. Moi, je suis Jérôme. Qu’est-ce
que tu cherches ?
Lisa: Bonjour. Je m’appelle Lisa. Euh … Je cherche ma maison dans la rue Truffaut.
Jérôme: D’accord. Tu habites rue Truffaut ?
Lisa: Oui.
Jérôme: Tu habites rue Truffaut et tu cherches la rue Truffaut? C’est bizarre ! Tu es
française ?
Lisa: Non, je suis des Pays-Bas, mais j’habite à Paris.
Jérôme: Tiens ! Tu parles bien français.
Lisa: Merci. C’est sympa !
Jérôme: Alors, tu aimes Paris ?
Lisa: Paris, c’est fantastique ! Tu habites ici ?
Jérôme: Non. C’est le magasin de ma grand-mère. Moi, j’habite rue Nollet.
Verteller: Jérôme wijst naar buiten. Voor de winkel staan Alex en Marie met Moustique.
Jérôme: Regarde, ma sœur. Elle parle avec une copine. Viens !
(Ze lopen beiden de winkel uit om de meisjes te begroeten)
Jérôme (tegen Lisa): C’est ma sœur Alexandra. (tegen Alex:) C’est Lisa. Elle vient des PaysBas, mais elle habite à Paris.
Alex (groet Lisa): Salut !
Marie (tegen Lisa:): Moi, je suis Marie. Et voilà Moustique.
Lisa (begroet allebei de meisjes): Salut Alexandra, salut Marie.
(ze aait Moustique) Il est super ! J’aime le chien.
Alex: Moi, j’aime Malou. C’est un chat. (geïrriteerd tegen haar broer) Et moi, je m’appelle
Alex. Je déteste « Alexandra ».
Jérôme: Lisa cherche la rue Truffaut.
Marie: J’habite rue Truffaut ! (tegen Lisa, naar buiten wijzend) Regarde, c’est là. Viens avec
moi et Moustique. Salut Jérôme. Salut Alex !
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Jérôme: Salut Marie. Au revoir Lisa.
Alex: À demain, Marie. Salut !
Lisa: D’accord ! Au revoir Alex ! Merci Jérôme !
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