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ROADKAPJE 
 

Een eigentijds sprookje 
 

Jeugdtheater ook als musical uitvoerbaar 
 

Roadkapje reist door de gevaarlijke stad naar oma om hun geheime 
plannetje uit te voeren en een opa te zoeken. 

 
© Tekst  Selle de Vos - scenario ism Gil Géron 

1. Concept 
 
Roadkapje is samengesteld met verschillende ingrediënten. 
- De verhaallijn van het oorspronkelijke sprookje, roodkapje: hulp bieden aan 

oma met onderweg afleiding (door de Wolf). 
- Inlassen van verschillende sprookjesfiguren die al dan niet hun eigen 

karaktertrekken behouden. 
- Thematiek is gebaseerd op de hedendaagse maatschappij en jeugdcultuur. 
- Hedendaagse weergave, met name: 

o dierenpersonages worden vermenselijkt 
o personages hebben eigentijds uiterlijk en kledij, de sprookjesfiguren 

worden verduidelijkt door enkele accenten (bv. wolf krijgt staart) in 
kostumering en grimering, 

o abstracte decor- en regie-elementen (bv. graffiti-elementen) 
 

2. Technische gegevens 
 
Doelgroep 
Het stuk kan gespeeld worden door een groep van 50 kinderen tussen 8 en 16 jaar. 
Minimum. Het aantal rollen kan nog uitgebreid worden. 
Bijkomend kunnen nog een aantal dansers ingeschakeld worden, met als maximum 
voor de totale productie 100 deelnemers. 
Dus tussen de 50 en de 100 kinderen kunnen meespelen. 
De tekst ligt op niveau van 11-jarigen, maar is zeker niet te moeilijk voor jongere 
kinderen. Wellicht hebben ze niet alles door of mee, maar dat is geen probleem. 
 
Duur 
De voorstelling is opgedeeld in 7 bedrijven van telkens een 15 tal minuten => in 
totaal: 105 minuten, de muziek, enkele zangpartijen, dansen... inbegrepen. Is 
meer dan lang genoeg voor een avondvullend (of namiddagvullend) programma. 
 
Leidmotief 
Melodietje van roodkapje, waar gaat gij hene, zo alleen...  
Dit leidmotief wordt telkens gebruikt als het levend decor op en af gaat; en kan 
ook gebruikt worden voor lege momenten in de tocht van Roadkapje (op weg naar 
de bus bv.) 
Andere muziek die gebruikt wordt: de organisator dient zich in orde te stellen met 
de rechten voor het gebruik van die muziek. 
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Decor 
Het verhaal speelt zich af 
• in de huiskamer van Roadkapje  
• in de huiskamer van oma 
• op een kruispunt in een drukke stad 
• aan een bushalte in een drukke stad 
• in een autobus 
• in een ongure omgeving (fabriekspand of verlaten buurt) 
• ten huize van de zeven geiten 
 
Het gebruik van enkele levende decorstukken (zie rollenlijst) trekt een duidelijke 
parallel tussen de sprookjessfeer en hedendaagse situaties. 
Het decor wordt zo sober mogelijk gehouden zodat de sprookjesaccenten (via 
kostumering- en grime-elementen) helder zijn. Met witte muren werken waarop 
graffiti-’s de juiste sfeer oproepen, bijvoorbeeld. 
 
 

3.  Samenvatting 
 
Roadkapje is 14 jaar en woont alleen met haar moeder in een drukke stad. 
Ze heeft een goede band met haar oma die even buiten de stad woont. 
Oma is weduwe en voelt zich ontzettend eenzaam. 
Roadkapje chat vaak met haar oma.  Tijdens één van die sessies spreken ze samen 
af om in het geheim een nieuwe partner te zoeken voor oma. Mama wil dat immers 
niet, zij wil oma in een bejaardenflat of tehuis. 
 
Even later krijgen Roadkapje en haar moeder telefoon van de huishoudhulp van 
oma. Zij meldt dat oma gevallen. Er moet de volgende nacht zeker iemand bij haar 
blijven, heeft de dokter haar op het hart gedrukt. Een volgende val kan fataal zijn. 
Moeder (verpleegster) heeft avonddienst. Roadkapje heeft vrijaf de volgende dag 
(zaterdag). Zij zal met de bus naar haar oma reizen.  
 
Roadkapje is niet gewoon om de bus te nemen. Meestal neemt ze de fiets of loopt 
ze gewoon naar school. 
Op de bus beleeft ze een en ander, stapt te vroeg af, belandt in allerlei situaties 
en ontmoet een heleboel mensen die haar aandacht trekken en haar effectief een 
andere richting dreigen uit te sturen.  Deze personen zijn figuren uit andere 
sprookjes die hedendaags gebracht worden. 
Intussen tikt de klok verder en wordt het erg spannend of Roadkapje de laatste bus 
op de overstapplaats zal halen en op tijd bij oma komen. 
 
Uiteindelijk lukt het haar.  Ze begint meteen met oma aan de uitvoering van hun 
geheime plannetje om een opa te zoeken.  Ze plaatsen advertenties in de krant en 
op het internet. Er bieden zich 3 kandidaten aan waaronder de Boze Wolf. 
En ja, oma trapt in de val... De wolf verslindt haar! 
Roadkapje schiet snel in actie en belt de wijkagent die oma komt redden. Maar... 
De wijkagent en oma worden verliefd op mekaar. Ze trouwen en vieren dit met 
een prachtig feest waarbij alle vriendjes van Roadkapje (die ze onderweg 
tegenkwam) aanwezig zijn. 
Op het einde van het feest gaat Roadkapje opnieuw op weg om voor zichzelf een 
vriend of vriendin te zoeken. 
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4. Synopis 
 
Intro:  
Gordijn is open 
Opzij links kamertje oma (staande klok staat er al!!), rechts het kamertje van RK.  
 
 
Scène 1: Start, chatsessie met oma, Roadkapje komt van school 
Startschot voor het verhaal: een groep kinderen zingt het-lied ‘Dag Roadkapje’. 
Dit liedje roept de vraag op hoe je in deze wereld je weg kunt (terug) vinden... 
 
Halverwege het lied gaat Roadkapje naar haar kamer (linker zijpodium, waar ze 
haar step ook ergens plaatst) en oma + staande (levende) klok gaan naar het 
rechter zijpodium waar oma’s huiskamer zich bevindt. Zij beginnen te chatten met 
mekaar. Ze wisselen gewone dingetjes uit, gezellig.... Roadkapje gebruikt veel 
chat-jargon die oma uiteraard niet altijd kan volgen.... Oma vindt het alleen-zijn 
erg moeilijk en vreest ervoor dat haar dochter, Roadkapje’s moeder haar liever in 
een bejaardentehuis zou stoppen... Ze spreken stiekem af dat ze samen een opa 
zoeken, een nieuwe partner voor oma. Lekker geheimpje...  
Deze chatsessie wordt ondertussen boven op een doek geprojecteerd. 
 
Na het lied verdwijnen de zangers achter de coulissen.  
Het straatmeubilair komt op... terwijl het leidmotief weerklinkt. 
 
Straatbeeld met Roadkapje die naar huis stept (hier: leidmotief mogelijk) tussen 
tram, bus, fietsers, over een zebrapad.... Op het laatste kruispunt blijft ze 
babbelen met enkele vrienden. De laatste nieuwsjes, de jongens, het huiswerk, 
oma (waarmee Roadkapje zo’n goeie band heeft en leuk kan chatten)... Een paar 
jongens steppen voorbij, waaronder Reinaert, die een oogje op haar heeft. Het 
straatmeubilair (lantaarnpalen, verkeerslichten, standbeeld...) geeft commentaar 
(met of zonder tekst). In het licht van de lantaarn is even een schaduw te zien. Ze 
trekt zich terug en achter hem zien we een kleine ongure figuur... (Wolf & flow). 
 
 
Tweede scène,  Roadkapje thuis 
Thuis werkt RK aan haar huiswerk. Ze wordt gestoord door een opdringerige 
aanbeller die zich voordoet als haar vader. Maar heeft RK een vader? Een 
situatieschets en een vleugje mysterie. Hier wordt ook nog eens gerefereerd naar 
haar geheime opdracht: voor oma een partner zoeken. 
Mama komt thuis en de telefoon gaat. De huishoudhulp van oma vertelt dat oma 
iets aan haar hart kreeg en gevallen is. Het kan binnen korte tijd nog een keertje 
gebeuren, en dan kan het fataal zijn. Er MOET iemand bijblijven. Mams moet 
vanavond werken, avonddienst in het ziekenhuis. Roadkapje, hulpvaardig als altijd, 
wil wel gaan. Ze ziet haar kans schoon om zonder mama uitleg te hoeven geven, 
een opa te zoeken... Mama is overdreven bezorgd of RK alleen de straat op kan, 
maar is blij dat ze zelf niet hoeft. Ze zal Roadkapje morgenmiddag oppikken bij 
oma en oma ervan overtuigen dat het zo niet verder kan. Ze zal vrij nemen en een 
bejaardentehuis uitzoeken... 
Maar nu dringt de tijd!! Er is maar één busverbinding meer naar oma. Roadkapje 
spoedt zich naar buiten... 
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Derde scène: pesten, verslaving, snel geld verdienen, meeheulen, flirten... 
Aan de bushalte geven twee lantaarnpalen commentaar op de missie van 
Roadkapje. Een lange en een korte schaduw staan even onder de straatlantaarns. 
Ze verdwijnen snel. 
Roadkapje stapt in. Na haar komen zeven dwergen binnendwarrelen die de 
buschauffeur pesten. Sneeuwwitje vergoelijkt hen en vermurwt de chauffeur met 
haar charmes. Achter haar wipt nog snel Reinaert op de bus...  
De dwergen maken plezier, drinken alcohol en trachten RK in te palmen, hierbij 
gesteund door Reinaert. Zal ze toegeven?  
De dwergen dromen van méér geld en van verkwisting. Madame Monnais vertelt 
over een Ezeltje-Strek-Je en neemt hen op sleeptouw. Ze stappen de volgende 
halte af (de wolf en Flow kijken ontgoocheld door het raam) en lopen naar een 
fabriekspand met de ezel! Roadkapje raakt verstrikt in het duistere wereldje van 
de dwergen, van madame en de ezel... (drugs, verslaving). Ze ontdekt Doornroosje 
die haar overtuigt om te breken met dit wereldje en te vluchten uit de verslavende 
wereld. 
Waar zijn ze nu, waar is de halte waar Roadkapje de andere bus moet nemen? 
 
 
Vierde scène: toenemend geweld 
RK haalt de bus nipt. De Rosse Prins en zijn bende overdonderen haar. Ze heeft 
geen keuze, en moet het spel meespelen. Ze zullen haar leren hoe je mensen 
berooft en murw slaat. Roadkapje krijgt onverwacht hulp van de Gelaarsde Kat en 
kan de rovers op de vlucht jagen. Een scène over toenemend geweld en groeiende 
tolerantie voor dat geweld... 
Zoveel later staat ze weer alleen op de weg. Aan de verkeerde halte. Misschien is 
er in dat verlichte huisje ginder iemand die haar op weg kan helpen...  
 
 
Vijfde scène: racisme, pestgedrag, opkomen voor iemand .... 
RK komt bij een ‘colorieke’ familie van geadopteerde kinderen terecht. Zeven 
verschillende karakters en kleurige nationaliteiten... een bonte bende. Ze laat zich 
verleiden om kinderoppas te spelen. Ze neemt nog héél even de tijd. Maar aan de 
deur rommelt De Boze Wolf! En zijn hulpje Flow. Ze willen hun racistisch karakter 
botvieren maar vangen bot... 
Moeder wijst RK de weg naar oma. Onderweg ontmoet ze een blinde man die 
gepest wordt door twee jongeren. Ze wil tussenkomen, maar dat lukt niet. De 
wijkagent hoorde het lawaai en komt aangelopen...  
Uiteindelijk komt RK bij het huis van oma aan. 
 
 
Zesde scène: parodie op vrouwenbladpsychologie 
Oma is een beetje zwakjes, maar ze maken het gezellig. Ze zullen zo snel mogelijk 
die opa zoeken, want als mama morgenmiddag terug komt is het te laat. Met een 
drie-stappen-plan zal het wel lukken... 
Ze stellen een profiel op van de ideale opa en gaan op zoek op het internet (chat, 
fora, blogs...) Roadkapje zal de kandidaten screenen. Via het internet vinden ze 
niemand. Dan maar een briefje voor het raam: opa gezocht. 
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De kandidaten dienen zich aan. Een koning, kapitein Haak, Blauwbaard... En dan... 
De Wolf is niet de eerste en niet de beste die komt aankloppen! De zelfverklaarde 
grapjas slokt oma op! In paniek belt RK de wijkagent! 
Een scène met leuke figuren en de sprookjesgruwelige Wolf. Parodie op 
vrouwenbladpsychologie en racisme. 
 
 
Zevende scène: opa gevonden! 
De wijkagent redt oma uit de klauwen (of beter: de buik) van de wolf. Flow slaat 
op de vlucht...  De wijkagent en oma worden verliefd op elkaar! 
Ze laten er geen gras over groeien en trouwen. Een groot feest wordt 
georganiseerd met vele personages van deze voorstelling en een kikkerorkest met 
zwanenzangeressen. Onverwacht is de opa gevonden! Eind goed, al... 
Maar Roadkapje’s zoektocht is niet ten einde .... Ze zegt nee tegen Reinaert en wil 
op zoek naar een echte vriend, of vriendin... Zal ze verleidingen weerstaan? 
En is de wolf echt uitgeschakeld??? 


