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Unité 3
Welke rollen zijn er in scène 3?
Sprekende rollen
Lisa, de moeder van Lisa, Mme Simone, Marie, Alex, Jérôme, Léo, Mehdi
Figuranten
eventueel nog meer gasten op de verjaardag
Overige
verteller

Benodigdheden voor decor, rekwisieten, kostuums en techniek
1. Decor
Scène 3 speelt zich af voor het huis waar Lisa woont en in het huis van Alex en Jérôme. De
twee zinnen aan het begin van de scène met Lisa en haar moeder kunnen de toeschouwers
enkel horen: de personages zijn in de coulissen.
Een neutrale achtergrond voor de scène tussen Lisa en Mme Simone volstaat, aangezien
het duidelijk is dat Lisa na een ruzie met haar moeder naar buiten gaat. Mogelijke
achtergrond: straat voor het huis van Lisa; appartementengebouw met meerdere
verdiepingen of een grote toegangspoort.
Mogelijk decorstuk: straatnaambordje „Rue Truffaut“.
Zodra Lisa en de buurvrouw afgaan, wordt het decor – de kamer van Alex – door de acteurs
zelf opgebouwd, als deel van het stuk. Ze zijn namelijk de kamer aan het opruimen en
versieren voor het feestje.
Mogelijke achterwand voor de kamer van Alex: kleed, posters op de muur, misschien een
raam.
Noodzakelijke decorstukken in de kamer: zitgelegenheid (stoelen, zitzak, zeteltje …) en een
tafel/bureau.
2. Rekwisieten
Een bordje met Chiens interdits erop voor de Lisa-Mme Simone scène. Een (kitscherige)
roze knuffelhond. Een bordje met Bon anniversaire, Lisa ! Versiering voor het feest: slingers,
ballonnen enzovoort. Een verjaardagstaart (deze moet niet echt zijn: een neptaart vind je in
een winkel met decoratiemateriaal of je maakt er zelf een van papier-maché of karton). 13
kaarsjes voor de taart. Een paar cd’s en een (Frans) boek over honden (ook dit kun je zelf
knutselen door een omslag te tekenen of uit te printen en op een oud boek te plakken).
3. Kostuums
‘Normale’ kleding voor iedereen. Mme Simone kan dezelfde kleren aanhebben als in scène
1. Zo is ze makkelijk te herkennen.
4. Techniek
geen.
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Unité 3
(stemmen uit de coulissen van Lisa en haar moeder)
Lisa: Het enige wat ik wilde was een hond, anders niets !
Moeder: En ik heb gezegd: geen hond ! Honden zijn niet toegestaan in dit gebouw.
(de deur wordt dichtgeslagen, Lisa komt op)
Verteller: Lisa is jarig vandaag. Ze is boos omdat ze geen hond krijgt. Nu is ze onderweg
naar haar vriendin, Alex. Voor het huis komt ze de buurvrouw, Madame Simone, tegen.
Mme Simone (uitbundig): Ah Lisa ! Bon anniversaire ! Tu as quel âge maintenant ?
Lisa: Bonjour, Madame Simone. Aujourd’hui, j’ai 13 ans.
Mme Simone: Alors, tu invites tes copains ?
Lisa: Oui, bien sûr, mais pour demain. J’invite ma copine Marie et ma copine Alex avec son
frère Jérôme.
Mme Simone: Bien. Toi, tu aimes les chiens, c’est ça ?
Lisa: Ah oui, j’aime bien les chiens.
Mme Simone: Alors, j’ai une surprise pour ton anniversaire. (kleine pauze om te spanning op
te bouwen) Un chien.
Lisa: Un chien ? Pour moi ? C’est fantastique ! Mais maman dit: les chiens sont interdits ici !
Mme Simone: Bien sûr. (ze wijst naar een bordje) Chiens interdits dans la maison. Et moi, je
déteste les chiens. Mais j’ai un chien sympa pour toi … regarde.
Verteller: De buurvrouw geeft Lisa een klein roze knuffelhondje, dat Lisa afschuwelijk vindt.
Lisa: Euh … Ah oui, super … C’est un chien … fantastique … Merci.
Mme Simone: Alors, « gefeliciteerd », Lisa ! Et au revoir.
Lisa: Au revoir, madame Simone. Et merci pour le cadeau. (beiden af)
Verteller: Intussen bereiden Marie, Alex en Jérôme een verrassingsfeestje voor Lisa’s
verjaardag voor. Ook Mehdi en Léo zijn uitgenodigd. Ze hebben haast omdat Lisa er elk
moment kan aankomen.
(Marie, Alex en Jérôme zijn midden in de voorbereidingen van het feestje. Jérôme staat op
een stoel en hangt een groot bord op: Bon anniversaire, Lisa ! Overal liggen slingers en
ballonnen om de kamer mee te versieren.)
Alex: Vite ! Lisa arrive bientôt !
(Er wordt gebeld. De drie kijken elkaar geschrokken aan)
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Alex: Zut, qui est-ce ? Lisa ? C’est une catastrophe !
Jérôme (doet open. Het zijn Léo en Mehdi): Ouf. C’est Léo avec Mehdi. Salut.
Mehdi (draagt een doos, kijkt rond): Salut les copains ! Regardez: nous avons un gâteau
pour Lisa.
Alex: Ah, un gâteau ! Super ! Et maintenant: les bougies ! (geeft Léo de kaarsjes).
Léo: Lisa a 13 ans maintenant. Alors, une bougie, deux bougies … (ze zetten de kaarsjes op
de taart) 13 bougies pour Lisa.
Marie: Mais le cadeau pour Lisa, il est où ? (ze zoekt wanhopig tussen de slingers en de
ballonnen)
Jérôme (vindt het cadeau. Hij houdt een doos omhoog.): Voilà le carton avec le cadeau.
Léo: Qu’est-ce que c’est ?
Marie: C’est un livre sur les chiens. Lisa aime les chiens. Le cadeau de ses parents, c’est un
chien.
(er wordt gebeld)
Marie: Oh zut ! Maintenant, c’est Lisa. Chut !
Verteller: Alex gaat de deur opendoen, de anderen blijven in de kamer.
Alex: Ah, c’est toi ! Salut Lisa. Viens dans ma chambre.
Verteller: Lisa doet de deur van haar kamer open.
(Marie, Léo, Mehdi, Jérôme springen tevoorschijn. Mehdi draagt de taart. Ze staan allemaal
om haar heen en praten door elkaar heen.)
Marie: Bon anniversaire, Lisa !
Jérôme: Happy birthday !
Léo: Tu es fantastique, Lisa ! Viens, une bise !
Mehdi: Voilà le cadeau de Léo et moi: un gâteau !
Alex (begint te zingen): Joyeux anniversaire ! (de anderen vallen in)
Lisa: Merci ! Mais c’est une surprise, ça ! Merci ! Merci beaucoup. C’est super !
Jérôme (geeft Lisa het cadeau): Et voilà le cadeau de Marie, Alex et moi !
Lisa: Ah, un livre sur les chiens … merci !
Marie: Alors, le cadeau de tes parents, le chien, il est où ? Tu as un chien maintenant, non ?
Lisa: Un chien ? Euh … non … oui … (ze laat de kleine roze knuffelhond zien). C’est ça,
mon chien.
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(Iedereen kijkt sprakeloos naar de hond. Pause)
Jérôme: Mais il est super cool ton chien ! Et il s’appelle comment ? (iedereen lacht, af)
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