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Het verhaal 
 
Tom zijn ouders konden niet voor hem zorgen en hebben hem als baby 
ergens op een stoep in een ver en verlaten dorp achtergelaten. Hij is 
daar meegenomen door Agatha die voor hem is gaan zorgen met 
maar één doel, zodat hij het huishouden voor haar kan gaan doen. 
Maar het dorp bleek niet zomaar een dorp te zijn, maar eentje die vol 
zit met superhelden. 
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De rollen 
 
Tom (Jongen) 
Tom wil graag zelf een superheld worden, net zoals zijn vriendjes. Helaas 
blijkt Tom een “normale jongen” te zijn. Maar dat betekent niet dat hij 
geen superkrachten kan hebben. 
Spel:  
Zang: 
 
Lesley - Verteller (Jongen of Meisje) 
Lesley is de verteller van het verhaal van Tom. Lesley kent het verhaal 
en weet dus ook hoe het af gaat lopen. Lesley is daardoor erg slim en 
een echte steun voor Tom door het verhaal heen. 
Spel:  
Zang: 
 
Dokter Klok - Superheld (Jongen of Meisje) 
Superheld Dokter Klok is stoer en nergens bang voor. Dokter Klok gaat 
altijd voorop om het gevaar te bestrijden. Dokter Klok is de leider van 
de superhelden en heeft als superkracht dat hij/zij de tijd terug kan 
spoelen. 
Spel:   
Zang: 
 
Power Pom - Superheld (Jongen of Meisje) 
Superheld Power Pom is goed in gedachte lezen en kan dus zien of 
iemand liegt of een andere gedachte heeft dan dat ze eigenlijk 
zeggen.  
Spel:  
Zang: 
 
Agatha – Stiefmoeder (Meisje) 
Agatha is een strenge stiefmoeder die Tom alleen maar mee heeft 
genomen zodat hij later voor haar kan werken. 
Spel:  
Zang: 
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Het script 
 
☆ SCENE 1: De opening 

*Het verhaal begint met de verteller die het publiek uitlegt waar deze 
musical over gaat. Tom zit al op het podium te spelen met zijn poppen. 
 
Lesley 
Hoi, ik ben Lesley. Ik ben de verteller van dit verhaal. Maar dit verhaal 
gaat niet om mij maar om Tom. *Wijst Tom aan. De ouders van Tom 
moesten vluchten voor gevaar in hun stad. Ze hielden ontzettend veel 
van Tom maar konden helaas niet meer voor hem zorgen in deze 
moeilijke situatie. Ze kozen ervoor om Tom op de stoep van dit huis te 
leggen in de hoop dat hij gevonden zou worden en een goed leven 
zou gaan leiden. 
 
We zijn inmiddels een aantal jaar verder en kijk zelf maar. 
 
Tom 
*Speelt met zijn poppen. En samen vechten ze tegen de slechterik. 
Whiehie, kijk ze vliegen! *Tom speelt verder terwijl Agatha binnen komt. 
 
Lesley 
Dit is Agatha. Haar man was een paar weken overleden toen ze Tom 
op haar stoep vond. Je zou denken dat het een soort cadeautje was 
voor haar, maar dat voelt zij toch anders.  
 
Agatha 
Tom, zit je nou alweer te spelen met die stomme poppen van je! Je 
moet de was nog opvouwen en daarna moet je beginnen aan het 
eten. Ik rammel van de honger!  
 
Tom 
Sorry Agatha. 
 
Agatha 
Schiet nou maar op! Ik ga heel even liggen… *Agatha gaat af. 
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Lesley 
*Tegen Tom. Kom op jongen, je moet weer aan de bak. 
 
Tom 
Ja, ik weet het. Iedere dag is het weer hetzelfde. Ik moet alles doen en 
zij gaat altijd even liggen. Ik vind het zo oneerlijk, maar ik doe het maar 
want zij geeft mij wel onderdak en te eten. *Tom en Lesley gaan af 
maar laat de poppen liggen. 
 
☆ SCENE 2: De Superhelden 

*In deze scène zien we voor het eerste de superhelden. 
 
Dokter Klok 
Is de kust veilig?  
 
Power Pom 
Volgens mij wel. 
 
Dokter Klok 
Zag je dat, hoe Agatha tegen Tom deed. 
 
Power Pom 
Ja, zo zielig. Is toch echt helemaal nergens voor nodig. 
 
Dokter Klok 
Kunnen wij niet iets voor hem doen? 
 
Power Pom 
Geen idee. Wat had je in gedachte?  
 
*Tom komt binnen omdat hij zijn poppen is vergeten en schrikt van de 
twee personen die in de kamer staan. 
 
Tom 
Wie zijn jullie?! Wat komen jullie doen?! 
 
Power Pom 
Rustig Tom, we doen jou niks 
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Tom 
En hoe weten jullie mijn naam?! 
 
Dokter Klok 
Ik ben Dokter Klok en dit is Power Pom. We hoorden hoe gemeen 
Agatha tegen je deed en we zijn deze kant op gekomen.  
 
Power Pom 
We komen je helpen. 
 
Tom 
Huh, maar hoe dan? 
 
Dokter Klok 
Ben jij wel eens uit dit huis geweest Tom? 
 
Tom 
Alleen om boodschappen te doen. Hoezo? 
 
Power Pom 
En je hebt verder niks van dit dorp gezien? Dat verklaart een hele hoop! 
 
Dokter Klok 
Dit dorp is namelijk niet zomaar een dorp, het is een heel speciaal dorp.  
 
Power Pom 
Er wonen hier namelijk heel wat superhelden! 
 
Tom 
Superhelden? Met superkrachten? 
 
Dokter Klok & Power Pom 
Ja. 
 
Tom 
En jullie zijn ook superhelden? 
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Dokter Klok & Power Pom 
Ja. 
 
Tom 
Wow, dat is vet! 
 
Dokter Klok 
En hoe ben jij hier beland? 
 
Power Pom 
En waarom doet zij zo gemeen tegen jou? 
 
Tom 
Mijn ouders hebben mij hier achtergelaten en Agatha heeft mij 
gevonden en opgevoed. Ze is niet altijd even aardig.  
 
Power Pom 
Niet aardig, ze is echt gemeen! 
 
Tom 
Ik snap het wel een beetje, ze heeft het ook niet makkelijk en ik help 
graag. Maar, ik zou het ook zo cool vinden om een superheld te zijn. Ik 
denk echt dat ik er goed in zou zijn. *Doet gebaren als een superheld. 
 
Dokter Klok 
Wie weet Tom, wie weet! 
 
♪ LIED 1: Cool om een superheld te zijn 

Agatha is in dit lied omgekleed naar een superheld en kan meezingen 
met het nummer. Lesley zingt mee als verteller. 
 
Lesley 
Kijk naar alle superhelden die jou voor zijn gegaan 
Ze hebben in hun jeugd allemaal iets dramatisch doorstaan 
 
Dokter Klok 
De één lijkt op een vleermuis 
De andere is groen 
Of je komt er heel snel achter 
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Wat een spinnenbeet kan doen 
 
Dokter Klok & Power Pom 
Het is cool, cool, cool, 
Om een superheld te zijn 
Het is cool, cool, cool, 
Want vliegen is zo fijn 
Het is cool om zo sterk te zijn 
Niemand krijgt een superheld ooit klein 
 
Het is cool, cool, cool, 
Om uniek te zijn 
Het is cool, cool, cool, 
Want helpen is zo fijn 
Het is cool om de ster te zijn 
Niemand krijgt een superheld,  
Niemand krijgt een superheld ooit klein 
 
Power Pom 
Ik heb in m’n jonge jaren veel ellende doorstaan 
Mijn stiefmoeder heeft mij door een grote hel laten gaan 
 
Ze smeet me op de aarde 
Heel ver van huis vandaan 
Maar door mij te bewijzen  
Hoop ik terug naar Zeus te gaan 
 
Iedereen 
Het is cool, cool, cool, 
Om een superheld te zijn 
Het is cool, cool, cool, 
Want vliegen is zo fijn 
Het is cool om zo sterk te zijn 
Niemand krijgt een superheld ooit klein 
 
Het is cool, cool, cool, 
Om uniek te zijn 
Het is cool, cool, cool, 
Want helpen is zo fijn 
Het is cool om de ster te zijn 
Niemand krijgt een superheld,  
Niemand krijgt een superheld ooit klein 
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Iedereen behalve Power Pom 
Hij is mooi 
Hij is knap 
En hij is ook nog eens zo afgetraind 
 
Hij is lief 
Hij is sterk 
Maar hij is wel een tikkie wereldvreemd, ja 
 
Power Pom 
Huh? 
 
Dokter Klok 
En nu jij Tom! 
 
 
Tom 
Als baby ben ik vroeger door m’n ouder achtergelaten 
Je voelt als een kind niet gewild want je bent ook verlaten 
 
Al weet ik niet echt wie ze zijn 
Ik weet dat ze bestaan 
Ik ga ze leren kennen 
Als ze ooit weer voor me staan 
 
Het lijkt me cool, heel cool 
Om een superheld te zijn 
Cool, heel cool  
Want vliegen is zo fijn 
Cool om zo sterk te zijn 
Nee, niemand krijgt never nooit meer klein 
 
Iedereen 
Het is cool, cool, cool, 
Om een superheld te zijn 
Het is cool, cool, cool, 
Want vliegen is zo fijn 
Het is cool om zo sterk te zijn 
Niemand krijgt een superheld ooit klein 
 
Het is cool, cool, cool, 
Om uniek te zijn 
Het is cool, cool, cool, 
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Want helpen is zo fijn 
Het is cool om zo sterk te zijn 
Niemand krijgt een superheld,  
Niemand krijgt een superheld ooit klein 
_ _ _ _ _ 


