
SCENE 1: OPENINGSSCÈNE
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We hebben op het podium drie kleine situaties die naast
elkaar plaatsvinden. 
De eerste situatie vindt links op het podium plaats. Wanneer
deze situatie bezig is, schijnt er een spot op, de andere
twee situaties zijn donker.
We bevinden ons in de slaapkamer van VIOLET. Op het
projectiescherm staat de YouTube-pagina van Girlflower open,
met weinig views op de filmpjes.

VIOLET heeft haar haar in een hoge dot opgestoken, draagt
lippenstift van haar moeder en grote (fake)oorringen. Bij
haar zijn LILY en ROOS. Lily en Violet staan klaar in het
midden van de slaapkamer, Roos zit op de grond, voor zich uit
te staren

LILY
Zijn jullie klaar voor opname?

ROOS
Huh? Opname? Welke opname?

Violet en Lily draaien met hun ogen.

VIOLET
Aarde aan Roos! Op welke planeet zit jij?

Violet kijkt verder in haar spiegeltje en legt haar haar goed

ROOS
Wacht, dat weet ik! Al zeker niet de zon,
want dat is een ster. Of was dat een maan?

Roos raakt in gedachten verzonken. Lily is geërgerd.

LILY
Komaan, girls, duurt het nog lang?

Violet tuit haar lippen nog een keer in het handspiegeltje.

VIOLET
Ik ben klaar!

Roos tuit ook haar lippen in een onzichtbare spiegel.

ROOS
Ik ook!

LILY
Roos, tel jij maar af!

ROOS
Goed! Eén, twee, dr....
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VIOLET
Roos, hoe vaak nog. Echte muzikanten tellen
af, niet op.

ROOS
Ohja, oeps (giechel) Drie twee één, actie!

LILY
Dag lieve kijkers! Welkom terug! Voor wie
ons nog niet kent: ik ben Lily

VIOLET
Ik ben Violet!

ROOS
En ik ben Roos!

VIOLET
En samen zijn wij…

SAMEN
(gezongen)

GIRLFLOWER!

VIOLET
Vandaag doen we voor jullie een cover van…

Violet kijkt veelbetekenend naar Roos, die haar moet
aanvullen. Roos kijkt even in paniek.

ROOS
...PARAPLU van Rihanna!

Lily laat de selfie-stick boos zakken en zucht geërgerd.

VIOLET
Roos… Het is Umbrella. ENGELS!

Lily zucht.

LILY
Kunnen we nu gewoon beginnen? De kijkers
wachten.

ROOS
Hier gaan we dan! Eén, twee, dr... Ohja
oeps! (giechel) Ik bedoel: Drie twéé één!

*Violet en Lily kijken even kwaad, maar switchen daarna terug
naar hun "big smile".
De drie meisjes stellen zich op in formatie.*

Umbrella van Rihanna begint te spelen.
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Violet danst iets te sensueel, Lily voert de pasjes mooi uit
en Roos lijkt wat in haar eigen wereldje buiten de maat te
dansen. De MOEDER VAN VIOLET komt binnen.

MAMA VIOLET
Meisjes!

De muziek stopt.

Roos blijft nog even doordansen, dromerig, ook al is het
stil. Lily geeft haar een stomp en dan stopt ook zij met
dansen.

MAMA VIOLET
Is dat huiswerk maken?

Ze ziet de selfiestick in de lucht.

MAMA VIOLET
En van waar heb je die stok weer gehaald?
Je weet dat papa het niet leuk vindt als je
aan zijn bomen komt.

VIOLET
Mama... da's geen stok maar een selfie-
stick... Da's bedoeld om jezelf mee te
filmen, snap je?

Lily keert zich naar Violet.

LILY
Amai, in welke eeuw is jouw mama geboren?

ROOS
Oeh, dat weet ik echt! Je mama is geboren
in de 20ste eeuw! Want je moet het jaartal
plus één doen. Of was het nu min één?
Misschien dan toch eerder de 18de eeuw…

Roos blijft nadenken over het "vraagstuk" terwijl de
conversatie verder gaat. De mama van Violet reageert boos

MAMA VIOLET
Kan me niet schelen wat voor stok dat is.
Al was het de staf van de koning! Jullie
hebben morgen een belangrijke toets van
Wiskunde!

VIOLET
Maar mama, ik wil geen Wiskunde leren.. Ik
wil beroemd worden met…

Stompt tegen Lily met haar elleboog.
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VIOLET EN LILY
(gezongen)

GIRLFLOWER!

Roos is nog steeds aan het nadenken en op haar handen aan het
rekenen.

MAMA VIOLET
Jullie hebben later nog tijd genoeg om
beroemd te worden. Nu moeten jullie
huiswerk maken!

Mama pakt de selfie-stick af van Lily en loopt van het
podium.

VIOLET
Pfff…

LILY
Ik wil NU beroemd worden. Niet later.

ROOS
Later, in welke eeuw is dat?

De drie meisjes "bevriezen", de spot gaat uit en gaat aan op
de middelste situatie.
Op het projectie-scherm komt een huiskamer- of
keukenachtergrond.

Een gezin, bestaande uit Marc, Anja, Kasper en Kato zit aan
tafel te eten. Er ligt veel vlees op tafel. De sfeer is
gespannen.

MARC (PAPA)
Anja, dat vlees is veel te taai gebakken.
Straks moet ik mijn haagschaar weer
bovenhalen om het te knippen.

ANJA (MAMA)
Ohja? Misschien kan je dan ineens ook de
rozen snoeien? Wanneer gaat dat gebeuren?

MARC (PAPA)
Als jij lekker vlees klaarmaakt, niet
vandaag dus.

ANJA (MAMA)
Och, Marc. 

KATO
Pff, ze zijn weer bezig... Gezellig he.



ANJA (MAMA)
LATER!

MARC (PAPA)
LATER!
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KASPER
Verschrikkelijk... Elke avond hetzelfde
liedje! In plaats van leuke dingen te doen,
maken ze alleen nog maar ruzie.

KATO
Mama had beloofd dat we dit weekend naar de
zoo zouden gaan.

KASPER
En papa en ik gingen voetballen vandaag.

De kinderen proberen de aandacht van hun ouders te trekken,
die boven hun bord elkaar boze blikken toewerpen.

KATO
Papa?

De ouders luisteren niet meteen.

KATO
Mama?

ANJA (MAMA)
Ja, Kato?

KATO
Gingen we niet naar de dierentuin vandaag?

ANJA (MAMA)
Dat zal voor later zijn Kato, je vader ging
de auto laten herstellen, maar dat is
natuurlijk niet gebeurd.

KASPER
Papa, wanneer gaan we nog eens voetballen?

MARC (PAPA)
Op zo’n hoog gras kunnen wij niet
voetballen, Kasper. Dus misschien later,
als je moeder het gras afrijdt?

KATO
En wanneer…

De kinderen kijken triest.

KATO
Pff, altijd maar later…
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KASPER
Wanneer is het eindelijk later?

Het gezin "bevriest", de spot gaat uit een nieuwe spot gaat
aan, die de rechterkant van het podium belicht.Op het
projectiescherm komt een speelplaats.

We staan op een speelplaats van een lagere school. Johannes
is een jongen met kapotte, vuile en te grote kleren. Hij
wordt omsingeld door een vijftal jongens. Allemaal met
dezelfde hippe kleren, boekentas, schoenen... De jongens
lachen Johannes uit.

JONGEN 1
Haha! Kijk eens wat die seut vandaag weer
aanheeft!

JONGEN 2
Vanwaar heb je die trui? Van bij het
containerpark misschien?

Iedereen lacht. Jongen 3 lacht zéér uitgebreid, ook als de
andere jongens al lang gestopt zijn met lachen.

JONGEN 3
Ja het containerpark!

Jongen 2 richt zich tot Jongen 3

JONGEN 2
Zo grappig is dat nu ook weer niet hoor.

JONGEN 3
Sorry…

JONGEN 4
En kijk naar die broek! Je kan zijn enkels
zien. Wie draagt nu zoiets?

JONGEN 5
Mijn grootvader! Woon je misschien in het
bejaardentehuis?

JOHANNES
Nee, maar…

JONGEN 1
Och, hou je mond! Kom, we zijn weg, straks
krijgen we nog luizen.

Jongen 1 duwt Johannes weg. De jongens gaan van het podium,
terwijl Johannes blijft staan. Hij begint te huilen.

Het projectiescherm verandert van de speelplaats naar een
woonkamer.
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De mama van Johannes komt binnen en ziet haar zoon staan. Ze
loopt naar hem toe.

MAMA JOHANNES
Johannes liefje, wat is er?

Johannes haalt zijn schouders op en schudt met zijn hoofd.

MAMA JOHANNES
Hebben de jongens op school weer iets
gezegd van je kleren? 
Johannes knikt.

MAMA JOHANNES
Hé kom hier.

Mama geeft Johannes een knuffel.

MAMA JOHANNES
Laat hen maar doen. Jij bent toch veel
slimmer dan zij?

JOHANNES
Mama, ik wil niet slim zijn, ik wil gewoon
mooiere kleren hebben zoals zij.

Johannes loopt weg van zijn moeder en keert haar de rug toe,
met zijn armen over elkaar gekruist.

MAMA JOHANNES
Johannes… je weet dat sinds je vader er
niet meer is we op ons geld moeten letten…

Johannes kijkt niet om. Zijn moeder loopt naar hem toe en
probeert hem te knuffelen, maar Johannes houdt zijn armen
stijf over elkaar

MAMA JOHANNES
Later misschien.

Johannes en mama "bevriezen", de spot en projectiescherm gaan
uit. De spot gaat weer aan op de linkse situatie. START
NUMMER: LATER


