
Joseph and the Amazing Technicolor 

Dreamcoat 

Zesde versie van het script 

 

The S(w)inging Company 

 
 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lesmis.com/broadway/files/2013/05/Les-Mis-NY-square.jpg&imgrefurl=http://www.lesmis.com/broadway/2013/12/02/full-cast-announced-for-les-miserables-on-broadway-24-join-the-ensemble/&h=300&w=300&tbnid=EZDACC-PgmF9dM:&docid=FR_zaeD_IuAlaM&hl=nl&ei=F_PeVrShE8LfU_u7jYgK&tbm=isch&ved=0ahUKEwj0iJqGt7HLAhXC7xQKHftdA6EQMwhuKD0wPQ


 

 

 

 

 

 

 

Sonja en Ingrid komen met de kinderen op van rechts en lopen naar midvoor) 

 Ingrid: (tegen de kinderen) “Ga maar vooraan bij de andere kinderen op de grond zitten.” 

(ze wijst naar de grond vòòr de eerste rij, die van bovenaf nog te zien is; de kinderen gaan in een halve cirkel zitten 

met hun rug naar het publiek) “Goed zo!”  

 

 Sonja: (tegen het publiek) “Fijn, dat jullie er ook al zijn Vandaag vertellen wij ons favoriete 

verhaal over Jozef en zijn dromen.”  

(Sonja en Ingrid gaan voor de kinderen in de lichtcirkel op de grond zitten met hun boek op schoot en 

richten zich tegelijkertijd tot de kinderen en het publiek)  

 

Nr. Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

   Proloog De vertelsters praten/zingen tegen een 
groep kinderen en proberen een relatie te 
leggen tussen de dromen van de kinderen 
zelf en de dromen van Joseph in het verhaal 
uit de bijbel, dat zij gaan vertellen.  

Heel ‘outreachend’ naar de kinderen, waarbij 
het publiek nadrukkelijk meegenomen wordt. 
Wek vertrouwen met je stem en toon 
enthousiasme voor het verhaal dat je zo dadelijk 
gaat vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lied: Heb je een droom 

Ingrid:  Heb je een droom waar je vast in gelooft 

Een echt ideaal in je hart en je hoofd 

Of droom je enkel maar ’s nachts in je bed 

Met de deuren op slot, en de wekker gezet  

Sonja: De ene droom is de andere niet 

Ze nemen je mee in het schemergebied 

Van weemoed en pijn en verbeelding en hoop 

Ze komen en gaan en zijn nergens te koop 

Ingrid: Elke droom bestaat pas als jij hem binnenlaat 

Gaat ie leven, krijgt ie adem 

Wordt ie waar, of dat hoop ik maar 

 

Sonja: Bestond er maar één op de wereld 

Om ons heen die z’n dromen aan de anderen liet zien. 

Ook aan ons misschien 

Tegen het einde van het lied staan Sonja en Ingrid op en lopen naar lichtcirkel 2  
 

Joseph  komt tijdens de eerste maten op van  rechts en loopt naar de lichtcirkel 2.  
Hij zingt de eerste vier regels solo tegen de kinderen en daarna tegen het publiek. Het koor is hem 
gevolgd ( komt vanuit de coulissen op ) en heeft zich intussen opgesteld. 
Halverwege het lied gaat Joseph bij de kinderen zitten (Bij “May I return”) 

 

 Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

 Any dream will do Joseph vertelt over zijn droom, waarin hij zijn 
angst aangeeft voor het verlies van zijn 
mooie jas, waar hij zo trots op is. Hij wil het 
liefst die droom terugdraaien, maar de 
droom vervliegt. Hij wacht op een nieuwe 
droom, maakt niet uit welke, zolang hij 
daarin zijn jas maar niet kwijtraakt. 

Het lied gaat vooral over angst en Joseph is niet blij 
met zijn droom. Joseph (en dus ook het koor) zingt 
tegen de kinderen (en het publiek). In het begin mag 
nog de trots op de jas in de ogen blijken, maar 
daarna moet vooral teleurstelling blijken uit de blik. 
Het laatste deel moet verlangen uitstralen en daarbij 
past een blik omhoog.   



 

Lied: Any dream will do 

Bart      I closed my eyes, drew back the curtain, 

(solo)      To see for certain what I thought I knew. 

A/T Far, far away, someone was weeping. 
But the world was sleeping. 

 Any dream will do. 

S/B I wore my coat 
A/T I wore my coat  

Allen with golden lining. 

Bright colours shining, wonderful and new. 
T wonderful and new. 

 And in the east 

S/A/B And in the east  

Allen the dawn was breaking 
And the world was waking. 

 Any dream will do,  

T any dream, 
Allen any dream will do. 

 A crash of drums, a flash of light. 

 My golden coat flew out of sight. 
S/T The colours faded into darkness 

Allen I was left alone. 

A/T alone 

S/B May I return 
A/T May I return  

Allen to the beginning, 

 The light is dimming, 
 and the dream is too. 

T The world and I,  

S/A/B The world and I, 

Allen we are still waiting 
 Still hesitating. Any dream will do.(herhalen en zachtjes weg laten vloeien) 

 

 

Met opmerkingen [MEP1]: Allen starten met de swing naar 
rechts 

Met opmerkingen [MEP2]: Allen stil staan 

Met opmerkingen [MEP3]: Allen weer starten met de swing 
naar rechts 



Na de song gaat Joseph linksvoor af.  
Tijdens het intro neemt vader Jacob(met stok) plaats op een meegenomen krukje in de lichtcirkel 1  
De broers van Joseph stellen zich op in lichtcirkel 2 en de rest van het koor verdeelt zich in 
groepjes op buiten de lichtcirkels.    
 

 
 

 Ingrid: (tegen de kinderen) “Dit boek heet de Bijbel en is al héél oud”.  
 

 Sonja : (tegen de kinderen) “ En hierin staat dus dat  verhaal over Joseph, waar ik het net 
over had. Hij is één van de zonen van Jacob. Luister maar. (loopt hierna naar de linkerkant 
van Jacob) 

 
Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

Jacob and sons 
 

De vertelsters leiden het verhaal 
over Joseph in, waarbij Jacob en 
zijn zonen op een vrolijke manier 
aan het publiek worden 
voorgesteld. 

Bij dit lied horen lachende gezichten waarbij in de richting van de 
kinderen en het publiek gezongen wordt. Het moment dat de 
namen van de broers genoemd worden en zij zich aan het 
publiek voorstellen mag veel vreugde uitstralen. Alleen als 
Joseph (“favourite son”) genoemd wordt ziet het publiek een  
duidelijk jaloerse blik op het gezicht van de broers. 



 

Ingrid zingt de eerste vier regels solo en loopt tijdens haar solo richting Jacob.Als het koor begint 
te zingen komt er zacht licht op.  
 

Joseph Song 2: Jacob & sons 

Ingrid: Way way back many centuries ago, 

(Solo)  Not long after the Bible began 

  Jacob lived in the land of Canaan, 

  A fine example of a family man. 

 

Koor:  Jacob, Jacob and sons, 

  Depended on farming to earn their keep. 

  Jacob, Jacob and sons, 

  Spent all of his days in the fields with sheep.  

 

Sonja : Jacob was the founder of a whole new nation 

  Thanks to the number of children he had 

  He was also known as Israël, but most of the time 

  his sons and his wives used to call him Dad. 

 

  Jacob, Jacob and sons, 

  Men of the soil, of the sheaf and crook 

  Jacob, Jacob and sons, 

  A remarkable family in anyone's book.  

 

 

Met opmerkingen [MEP4]: Alten wijzen met gespreide 
armen naar Jacob en broers 

Met opmerkingen [MEP5]: Sopranen wijzen met gespreide 
armen naar Jacob en broers 

Met opmerkingen [MEP6]: Alten wijzen met gespreide 
armen naar Jacob en broers 

Met opmerkingen [MEP7]: Sopranen wijzen met gespreide 
armen naar Jacob en broers 

 



S/A  Reuben was the eldest of the children of Israel 

  With Simeon and Levi the next in line 

  Naphtali and Isaachar with Asher and then 

  Zebulun and Gad took the total to nine 

  Jacob, Jacob and sons, 

  Benjamin and Judah, which leaves only one  

 

Koor:  Jacob, Jacob and sons, 

  Joseph Jacob's favourite son 

  Jacob, Jacob and sons 

  Jacob, Jacob and sons 

  Jacob, Jacob and sons 

  Jacob Jacob Jacob 

  Jacob and Sons  

 

Vlak voordat  Joseph in het lied genoemd wordt, komt deze van links voor op en gaat in lichtcirkel  
3 staan. Jacob is intussen met de jas vanuit lichtcirkel 1 voor de broers langs naar Joseph 
toegelopen en overhandigt de jas aan Joseph, die hem aantrekt.  
De broers kijken in lichtcirkel 2  jaloers toe en lopen, nadat dat Jacob voor hen langs is gegaan, 
naar lichtcirkel 3  
 
 

 

 

Met opmerkingen [MEP8]:  
Reuben=Lex 
Simeon=John 

Levi=Aad 
Naphtali= Willem 
/saachar=Piebe 

Asher=Peter 
Zebulan=Wim 
Gad=Mo 

Benjamin=Nico 
Judah=Jan 

Met opmerkingen [MEP9]: Sopranen en alten wijzen met 
gespreide armen naar Jacob en broers 

Met opmerkingen [MEP10]: Alten en sopranen wijzen met 

de rechterarm naar Joseph 

Met opmerkingen [MEP11]: Alten en sopranen 3x met 
gespreide armen wijzen naar Jacob en broers 

Met opmerkingen [MEP12]: Alten met gespreide  armen in  
3 stappen naar beneden 
Sopranen met gespreide armen in 2 stappen naar beneden 

Met opmerkingen [MEP13]: Sopranen en alten armen 

gespreid recht naar voren  



Aan het eind van het lied is Sonja  naar Jacob toegelopen en gaat met hem af naar linksvoor 

(Marja verkleden als slavenhandelaar). Het krukje wordt intussen door een van de broers ( Wim) 

weggehaald en naar de zijkant gebracht. De overige koorleden blijven in groepjes verdeeld en 

Joseph blijft staan in lichtcirkel 3. Ingrid spreekt de kinderen vanuit lichtcirkel 2 toe.  

 
 

 Ingrid:  (tegen de kinderen)“Jullie zien wel dat Joseph het lievelingetje van zijn vader was 
en enorm door hem werd voorgetrokken. Tja, en dat vonden zijn broers natuurlijk heel 
oneerlijk. Maar nog bozer werden ze, als Joseph hen vertelde over zijn dromen. Kijk maar. 
Ingrid loopt tijdens haar verhaal naar Joseph toe en neemt hem mee naar lichtcirkel 1 

 
 
Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

Joseph’s dreams 
 

Joseph zingt, bijna naïef, over zijn 
dromen, die volgens hem 
betekenen, dat hij eigenlijk boven 
zijn broers staat en voorbestemd 
is om tot iets groters in zijn leven. 
Dit vervult de broers eerst van 
jaloezie en boosheid en uit angst 
dat Joseph daadwerkelijk 
belangrijker dan zij wordt, 
besluiten ze dat hij moet 
verdwijnen.    

Joseph zingt zijn solo op een enigszins arrogante manier, maar  
vermengd met een gespeeld soort van naïviteit (“Tja, zo van: 
ik kan er ook niets aan doen, dat het zo is”). Het koor zingt het 
nummer neutraal met de vertellers mee aan het publiek, 
maar bij de broers is een opbouw in mimiek zichtbaar van 
boosheid en jaloezie en dan omschakelend  naar twijfels en 
angst. De eindregel wel overtuigend. 

 



 
 

Sonja loopt al zingend naar de broers die in lichtcirkel 3 staan. Zij sluit zich later ook aan bij een 
zanggroepje . Joseph zingt vanuit lichtcirkel 1 een par regels over zijn droom over de 
korenschoven solo tegen,de broers, die steeds kwaaier gaan kijken. 
Na zijn solo over zijn 2e droom en de regel ‘A post in someone's government, a ministry or two?’ 
loopt Joseph vergenoegd af naar rechtsvoor. De geïrriteerde broers lopen tijdens het lied naar 
lichtcirkel 2 
 
Joseph Song 3: Joseph’s Dreams 
Sonja:   Joseph's coat annoyed his brothers, 

B   But what makes us mad 

Are the things that Joseph tells us of the dreams he's often had. 

 

Bart :  I dreamed that in the fields one day, at corn-collecting time. 

(+S/A)  Your eleven sheaves of corn all turned and bowed to mine. 

Allen:   My sheaf was quite a sight to see, 

a golden sheaf and tall. 

Yours  were green and second rate, and really rather small. 

S/T   This is not the kind of thing we brothers like to hear. 

    It seems to us that Joseph and his dreams should disappear. 

 

Bart   I dreamed I saw eleven stars, the sun and moon and sky. 

(+ S/A)  Bowing down before my star, it made me wonder why. 

Allen    Could it be that I was born for higher things than you? 

A post in someone's government, a ministry or two? 

 

 

 

Met opmerkingen [MEP14]: Alten en sopranen 
rechterarmarm omhoog met handpalm naar  buiten. 

Met opmerkingen [MEP15]: “Turned” :Dames handpalm 
draaien 

Met opmerkingen [MEP16]: “bowed”: Dames maken een 

lichte  lichte buiging met de arm en weer terug en gaan dan 
verder met het maken van lichte wuifbewegingen  

Met opmerkingen [MEP17]: Arm naar beneden brengen 

Met opmerkingen [MEP18]: Dames rechterarm  omhoog 
met een vloeiende beweging van links naar rechts  sun, moon 

en sky aanwijzen.  

Met opmerkingen [MEP19]: Arm naar beneden 



T/B   The dreams of our dear brother are the decade's biggest yawn. 

  

T/B   His talk of stars and golden sheaves is just a load of corn 

S   His talk of stars and golden sheaves 

A   His talk of golden sheaves 

 

S/A   Not only is he tactless but he's also rather dim, 

B   he's also rather dim 

S/A   For there's eleven  

T   For there's eleven of us and there's only one of him 

B   eleven of us and there's only one of him 

 

Allen   The dreams of course will not come true. 

That is we think they won't come true. 

That is, we hope they won't come true. 

What if he's right all along? 

 

S/A   The dreams are more than crystal clear, the writing on the wall 

T   Mm mm mm mm 

B   Mm mm mm it means that 

S/A   Means that Joseph some day soon will rise above us all 

T/B   Joseph, Joseph will rise above us all. 

T/B   The accuracy of the dreams we brothers do not know. 

Allen   But one thing we are sure about, 

the dreamer has to go. 

 

 

 

 

Met opmerkingen [MEP20]: Broers knippen met de vingers  
tot en met load of corn 
Strakke houding 

Met opmerkingen [MEP21]: Sopranen maken een lichte 
schuine beweging naar links en staan in een strakke houding 

Met opmerkingen [MEP22]: Alten maken een lichte schuine 

beweging naar rechts en staan in een strakke houding 

Met opmerkingen [MEP23]: Allen ontspannen houding en 

Uitbeelden : 
Rg 1:The dreams= overtuiging 
Rg 2: we think=arrogantie 

Rg 3: we hope=vertwijfeling 
Rg 4:What if= angst 

Met opmerkingen [MEP24]: Dames lopen naar rechts 

Broers lopen richting cirkel 2 

Met opmerkingen [MEP25]: Op de plek stilstaan 

Met opmerkingen [MEP26]: Allen eindigen met een 

resoluut / wuif/wegwerp gebaar. 



Na het lied verplaatst het koor naar linksachter op het toneel. De broers blijven in lichtcirkel 2. 
Intussen wordt de put (door crewleden) in de lichtcirkel 1 geplaatst. Sonja  gaat voor de broers in 
lichtcirkel 2 staan. 
 

 

 Sonja “Je begrijpt  wel, dat de broers natuurlijk stinkend jaloers waren en zij beraamden 
een gemeen  plannetje om Joseph uit de weg te ruimen.” (Ze gaat daarna met Ingrid 
achter de put staan) 
 

 



Lex: “Zijn jullie het met me eens? Dat verwende joch moeten we zo snel mogelijk zien kwijt te 

raken!” 

Allen: “Ja/Natuurlijk/Hoe eerder hoe liever/Helemaal mee eens”. 

John: “Weet je wat?” (wijst naar de put) We gooien hem daarin. Daar komt ie nooit meer uit en 

dan zijn wij van hem af.” 

Lex : “Goed plan. (ziet Joseph van linksvoor  via lichtcirkel 3 naar hen toe lopen) Pas op. daar komt 

ie aan.” 

Bart: (Al oplopend): “Hallo jongens, wil het een beetje lukken met de schapen?”(De broers 

springen op hem af, geven hem een stomp in de maag, trekken zijn jas, sandalen en onderkleed 

uit en gooien hem met alleen nog een lendendoek aan in de put. De broers kijken elkaar voldaan 

aan) 

Ingrid: (naast de put) “Toen zagen de broers een slavenhandelaar langskomen (Marja komt 

intussen -met Jacob-kleding in zak- van linkssvoor op in lichtcirkel 3 en voert een slaaf mee aan 

een leiband) en dat bracht ze op een nog veel gemener plan.” 

Lex “Ik  weet nog iets veel beters. We verkopen hem als slaaf.”  

John: “Oh, wat slecht!! Dan zijn we hem ook kwijt èn (tegen de anderen) houden er ook nog een 

leuk centje aan over. Haal hem uit de put!” (Joseph uit de put halen) 

Lex: (loopt naar slavenhandelaar) Weledele heer, wij hebben voor u nog een slaaf te koop. Bent 

u misschien geïnteresseerd? 

John:: (is erbij komen staan met Joseph aan een touw om zijn handen) Ziet u, nog heel jong en 

vitaal. (loopt om Joseph heen en knijpt Joseph in arm, buik en kont) Echt een koopje!! 

Marja: (bekijkt Joseph) Nou, ik heb wel beter gezien, maar voor 30 dinar ben ik jullie man. (houdt 

zakje geld omhoog) 

Lex:”Verkocht!!” (hij grijpt naar het zakje en Simeon geeft het touw met Joseph aan de 
handelaar. Deze vervolgt zijn weg met de slaaf en Joseph  en gaat rechtsaf. De broers kijken hem 
vergenoegd na. Marja  verkleed zich onmiddellijk als Jacob)      
 
De broers gaan naar de lichtcirkel 3 en Sonja en Ingrid  gaan samen naar lichtcirkel 2. De put 
wordt vervangen door  een krukje.( door crewleden) 
Het koor gaat  achter het krukje staan  
 



 

 Ingrid: “ Maar ja, toen moesten de broers voor hun vader nog wel een verklaring bedenken 

voor de verdwijning van Joseph.  

 Sonja “Ze besloten de jas van Joseph te besmeuren met het bloed van een geit en aan zijn 
vader de leugen te vertellen, dat hij was aangevallen door een wild dier en daarbij was 
omgekomen.”  
 
(Marja is intussen als Jacob opgekomen en is op het krukje gaan zitten. Sonja en Ingrid 
gaan aan weerszijden van Jacob staan) 
 

Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

One more angel in 
heaven 
 

De broers hebben Joseph 
verkocht als slaaf en moeten nu 
zijn verdwijning aan zijn vader 
verklaren. Ze hebben zijn jas 
besmeurd met geitenbloed en  
vertellen aan Jacob vol gespeeld  
drama hoe Joseph verscheurd is 
door een wild beest en nu in de 
hemel is.  

Het  lied moet vol nep-drama gezongen worden. Moet 
over de top zijn. Tranen met tuiten en  gesnik en 
gejammer passen bij dit nummer. Tot het moment dat 
Jacob volledig van de kaart wordt weggebracht. Dan 
wordt hij nagekeken door de groep en direct daarna is 
het feest en gaat iedereen los op de rest van het 
nummer (in dans en beweging).   

 
 
 

Met opmerkingen [MEP27]: Nog afspraak maken hoe en 

wat? 



 
De broers lopen vanuit de lichtcirkel 3 naar hun vader toe om het slechte nieuws te brengen. 
Reuben zingt de eerste paar regels  solo ondersteund door de tenoren en bassen (veel drama en 
gesnotter van de vrouwen 
 
Na ‘laatste  “There’s one more Angel in Heaven “gaat Jacob diep bedroefd, ondersteund door 
Fieke en Peter rechts af- even stilte totdat Jacob uitzicht is- en daarna is het feest. Sonja en Ingrid 
halen kinderen op om mee te dansen. Intussen verkleden Fieke en Peter en Wim zich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Song 4: One more angel in heaven 

 

Reuben: Father, we've something to tell you, 

(+T/B)  A story of our time. 

A tragic but inspiring tale of manhood in it's prime. 

You know you had a dozen sons, 

well now that's not quite true, 

But feel no sorrow, do not grieve, 

he would not want you to. 

 

Allen There's one more angel in heaven. 

There's one more star in the sky, 

S/A Joseph, we'll never forget you. 

T/B Joseph, we'll never forget you 

Allen It's tough but we're gonna get by. 

There's one less place at our table,. 

There's one more tear in my eye, my eye 

Joseph, the things that you stood for, 

T  Like love and peace, never die. 

B  Like .., never die.  

S/A  Mm, never die 

 

T/B  Joseph died as he wished to.   

He answered duty's call. 

He single handed fought the beast 

That would have killed us all. 

His bloodstained coat is tribute to his final sacrifice, 

His body may be past it's peak, 

but his soul's in Paradise. 

Allen There's one more an-gel in heaven. 

There's one more star in the sky, 

Met opmerkingen [MEP28]: Allen zijn we verdrietig. 



S/A Joseph, we'll never forget you. 

T/B Joseph, we'll never forget you 

Allen It's tough but we're gonna get by. 

There's one less place at our table,. 

There's one more tear in my eye, my eye 

Joseph, the things that you stood for, 

T  Like truth and light, never die. 

B  Like .., never die. 

S/A  Mmm, never die 

 

T  When I think of his last great  battle, 

S/A/B  Mmm,   

T  A lump comes to my throat 

S/A/ B mm,   

T  It takes a man who knows not fear to wrestle with a goat 

S/A/B  Gol-darn it,Gol-darn it, yip-eye-ay. 

Carve - his name with pride and courage. 

T  Carve his name with pride and courage, 

let no tear be shed 

/A/B  Ah oo ah ay, ah ay.  

 

T  If he had not laid down his life,  we all would now be 

dead. 

S/A/B  Goldarn it, Goldarn it, we all would now be dead. 

 

A  There's one more angel in heaven, 

There's one more star in the sky, star in the sky, 

S/T/B Ah  -oo ah Do ah - star in the sky. 

S/A  Joseph, we'll never forget you. 

T/B  Joseph, we'll never forget you 

S  It's tough but we're gonna get by, we’ll get by 

A/T/B  It's tough but we're gonna get by, get by 

A  There's one less place at our ta-ble,. 

There's one more tear in my eye, my eye 

S/T/B  Ah - oo ah Do ah - tear in my eye. 

S/A  Joseph, the things that you stood for 

T/B  Joseph, the things that you stood for 

 

Allen  Like democracy never die(Jacob gaat af-stilte/rust-feest barst los) 

 

Allen(mt 25) There's one more an-gel in heaven. 

There's one more star in the sky, 

S/A Joseph, we'll never forget you. 

T/B Joseph, we'll never forget you 

Allen It's tough but we're gonna get by. 

There's one less place at our table,. 

There's one more tear in my eye, my eye 

(But)Joseph, the things that you stood for, ,(einde mt 39) 

 

Allen(mt 74) Like democracy never die 

 

Allen(mt 25)There's one more an-gel in heaven. 

There's one more star in the sky, 

S/A Joseph, we'll never forget you. 

T/B Joseph, we'll never forget you 

 

Met opmerkingen [MEP29]: Tempo is sneller. We vieren 
feest, we zijn vrolijk en dansen. 



Allen It's tough but we're gonna get by. 

There's one less place at our table,. 

There's one more tear in my eye, my eye 

(But)Joseph, the things that you stood for,(einde mt 39) 

 

Allen(mt 74)Like democracy never die 

Never, never die 

 

Na het feest gaat het koor af om de kleding  aan te passen i.v.m. Egypte. Na hun vertrek gaat 

lichtcirkel 2 aan. De kinderen nemen  hun plaats weer in op de grond. Sonja en Ingrid gaan in 

lichtcirkel 2 staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingrid “Die arme Joseph wordt door de slavenhandelaar meegenomen naar Egypte en daar 

als slaaf verkocht aan Potifar, een miljonair, die veel geld heeft verdient met de bouw van 

piramides. 

 Sonja: Joseph moest werken in de huishouding en omdat hij daarbij zo goed z’n beste 

deed, stelde Potifar hem al na een jaar aan als hoofd van zijn huishouding.  

 Ingrid: Ook de vrouw van Potifar was erg enthousiast over Joseph maar dat was om een 
heel andere reden”.   

 
Sonja en ingrid nemen plaats bij de kinderen.. De vrouw van Potifar heeft inmiddels een 

verleidelijke pose op het bed aangenomen in lichtcirkel 3. 



 

Bart: (loopt van rechts naar lichtcirkel 2 en maakt buiging) “U had naar mij gevraagd? Waarmee 
kan ik u dienen, hoogverhevene vrouwe?”   
(Zij loopt verleidelijk naar Joseph toe en draait daarna steeds om hem heen) 

 

Fieke: (omfloerst): “Joseph, lieverd, weet jij eigenlijk wel hoe knap jij bent? Nee hè, dat heb jij 
helemaal niet door, hè….doe dat hemd van jou eens uit.” 
 
Bart:: “Maar meesteres, ik eh….” 
 
Fieke:  “Tuttut, jij wilt toch niet tegen mijn bevelen ingaan? Nee toch?” (strijkt langs zijn wang) “Trek 
uit!” 
 
Bart: “Natuurlijk” (zucht en trekt zijn tuniek uit en geeft het aan de vrouw) 
 
Fieke:  (gooit het tuniek achteloos op het bed en gaat met haar vinger langs zijn borst en rug) “Dat ziet er zelfs 
nog beter uit.” (pakt zijn hand en trekt hem naar rechts) “Ga dan nu maar even op het bed liggen.” 

 

Bart: “Maar…u bedoelt toch niet…nee, dat wil ik niet” (rukt zich los, rent links af) 

 
Fieke:  (gilt) “Kom hier jij! De brutaliteit! Ben ik soms niet mooi genoeg voor je? Ik zal je krijgen.” 
(loopt naar het bed, maakt haar los, trekt haar kleding iets open en gilt naar rechts) “Help! Help! Potifar!!” 
 
Peter: (loopt snel met bediende achter zich aan vanuit rechts  naar lichtcirkel 2) “Wat is er, mijn 
duifje?” (loopt zelf door) 
 
Fieke: “Joseph heeft geprobeerd mij met geweld in bed te krijgen. Kijk, hier is zijn kleding.” (laat 
tuniek zien) “Toen ik begon te gillen, is hij gevlucht.” 
 
Peter: “Nee maar, wat verschrikkelijk.” (tegen zijn bediende in lichtcirkel 2) “Laat Joseph opsporen en 
in gevangenis opsluiten. (Bediende af naar rechts) Kom maar, liefste….die slaven zijn tegenwoordig 
ook niet te vertrouwen.” 
 
Fieke:: (vleit zich in zijn armen met gemene lach richting publiek) “Nee, maar gelukkig heb ik jou om mij te 
beschermen.” (ze lopen samen rechtsaf. Daarna verkleden Wim, Peter en Fieke zich weer als koorlid 



Het koor komt in het donker op en gaat in een ruime driekwart cirkel om lichtcirkel 2 staan. 
Joseph zit/staat in de lichtcirkel met alleen de lendendoek om. De voorste rij van het koor houdt 
stok voor zich uit als tralie. Joseph zingt de eerste regels van het nummer solo en daarna gaat het 
koor mee 
 

 
 
Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

Close every door Joseph is door de valse 
beschuldiging van de vrouw van 
Potifar in de gevangenis beland. 
Daar twijfelt hij over zijn lot en 
overtuigt zichzelf met het lied dat 
zijn geloof in God hem zal redden. 
Wat ze me ook aandoen, dat 
maakt helemaal niets uit; of ik leef 
of doodga is niet belangrijk. Alleen 
dat mijn volk zal overleven is en 
het beloofde land ten deel valt. 

Het lied komt m.i. met een verstild karakter het mooiste 
tot zijn recht. 
Joseph en het koor zingen het lied ingetogen, maar wel 
met overtuigingskracht. (Wat je ook doet, je kunt me niets 
maken!) 
Tijdens het lied wisselt de blik van het koor van het 
publiek naar boven (in zichzelf) en weer terug.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



Joseph Song 5: Close every door 

 

Bart  Close every door (to me), hide all the world (to me), 
(Solo)          Bar all the windows and shut out the light. 

  Do what you want with me, 

  hate me and laugh at me, Darken my daytime, 
  torture my night. 

  If my life were important I would ask will I live or die. 

S/A/B    But I know the answers lie far from this world. 
T  But I know the answers lie far from this, far from this world 

B  Close every door to me, keep those I love from me, 

S/A/T  Mm - Mm  

T  Children of Israel are never alone. 
S/A/B   Ah - - Ah - - Ah - Ah - - - 

 

S  For I know I shall find my own peace of mind. 
A/T/B  For I know I shall find my own peace of mind. 

S  For I have been promised a land of my own. 

A/T/B  I have been promised a land of my own. 
 

A  Just give me a number instead of my name. 

S/T/B  Mm Ah Mm Ah 

Allen  Forget all about me, and let me decay 
  I do not matter, I'm only one person. 

  Destroy me completely, throw me away. 

  If my life were important I would ask will I live or die, 
S/A/B  But I know the answers lie far from this world. 

T  But I know the answers lie far from this, far from this world. 

 

B  Close every door to me, keep those I love from me, 
S/A/T  Mm - Mm  

T  Children of Israel are never alone. 

S/A/B   Ah - - Ah - - Ah - Ah - - - 
S  For we know we shall find our own peace of mind. 

A/T/B  For we know we shall find our own peace of mind. 

S  For we have been promised a land of our own. 
A/T/B  We have been promised a land of our own 
 

Joseph gaat rechts tegen de tralies aan zitten. Sonja en Ingrid gaan vooraan in de gevangenis 

staan in de lichtcirkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [MEP30]: Bij Solo Bart alle koorleden de 
hoofden naar beneden 

Met opmerkingen [MEP31]: Allen hoofd omhoog. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingrid: “In de gevangenis had Joseph ook contact met twee medegevangenen, een kokkin 

en een wijnschenkster uit de hofhouding van de farao, maar die beiden in ongenade waren 

gevallen.  

 Sonja: Zij hadden het gerucht opgevangen, dat Joseph dromen kon uitleggen en besloten 
toen om zijn hulp in te roepen.” 

 

 
 



Irene: “Joseph, klopt het, dat jij dromen kunt uitleggen?” 

Bart: (staat op en gaat naast wijnschenkster staan) “Ik kan niets garanderen, maar ik wil het graag 

proberen.” 

Irene:  “Ik was opperschenker bij de farao maar één klein foutje werd mij direct fataal en nou zit 

ik hier. Ik droomde laatst dat ik mooie rijpe druiven had geplukt en hiervan hele goede wijn had 

gemaakt. Ik schonk deze in een beker en liet de farao proeven. Maar hoe het daarna verder ging, 

vertelde mijn droom niet. Wat betekent dit volgens jou?” 

Bart:  “Tja, even denken…Ik ben natuurlijk niet 100 % zeker, maar volgens mij mist de farao jouw 

goede wijn en zal hij je daarom gratie verlenen en je weer in dienst nemen.” 

Irene:  “Oh…dat is heel fijn om te horen…dank je wel.” (De wijnschenkster loopt vanuit de gevangenis 

naar haar plek in het koor. 

.Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

Go go go Joseph De medegevangenen van Joseph zijn 
enthousiast over zijn gave om dromen te  
kunnen verklaren. Met het lied sporen ze 
Joseph aan om zich vooral geen zorgen te 
maken en vooral ‘zijn ding’ te gaan doen. 
Ze geloven er heilig in dat Joseph  het zal 
gaan maken.  

Bij de zang is de bemoedigende blik van 
alle koorleden gericht op Joseph, die in de 
gevangenis staat. Het nummer moet met 
een lach en vol overgave gezongen 
worden. Handengeklap, het getik van de 
stokken (tralies) op de grond  en swingen 
horen daarbij.   

 

Joseph Song 6: Go, go, go Joseph 
 

6a:1e ronde (na scene van de wijnschenkster) 

Go, go, go Joseph, you know what they say. 

Hang on now Joseph you'll make it some day. 

Sha la la Joseph, you're doing fine, 

you and your dreamcoat ahead of your time. 

 

Go, go, go Joseph, you know what they say. 

Hang on now Joseph you'll make it some day. 

Sha la la Joseph, you're doing fine, 

you and your dreamcoat ahead of your time. 

 

Sylvia: (duwt zich vanuit het koor tussen de stokken door naar voren) “Nou wil ik” (en stapt op Joseph af) “Ik 

was, voordat ik hier door een kleine misstap terecht kwam, bij de farao in dienst als kokkin en ik 

heb ook een droom gehad, die ik niet begrijp.” 

Bart:   “Nou, vertel op, misschien heb ik voor jou ook zulk goed nieuws.” 

Sylvia: ‘Ik was onderweg naar de farao met mijn mand vol brood. Plotseling werd ik belaagd door 

een zwerm vogels en die aten al het brood op. Betekent dit, dat ik ook vrij kom? Ja, hè?’ 

 

Met opmerkingen [MEP32]:  
*De tralierij start met op de maat met   het op en neer bewegen 
van de stokken . 
*De twee rijen starten met het klappen in de handen op de 

maat van rechts naar links. 
Vertelsters eigen choreo 

Met opmerkingen [MEP33]: Stoppen met het bewegen van 
de stokken en met het klappen in de handen 



Bart:  : “Ik ben bang, lieve dame, dat ik je moet teleurstellen. Deze droom zegt me, dat er voor 

jou niets meer in het vat zit en de farao de datum van je executie al heeft vastgesteld. Het spijt 

me, dat ik je dit slechte nieuws moet brengen. Maar, kop op, misschien heb ik het wel mis, al is 

dat nog niet eerder gebeurd.” 

(De kokkin loopt teleurgesteld weer tussen de stokken door de gevangenis weer uit neemt weer 

plaats in het koor. Ze ontdoet zich van haar Kokskleding tijdens de scene wisseling die na het lied 

volgt)) 

 
 
6b:2e ronde (na scene van de kokkin) 

Go, go, go Joseph, you know what they say. 

Hang on now Joseph you'll make it some day. 

Sha la la Joseph, you're doing fine, 

you and your dreamcoat ahead of your time. 

 

Go, go, go Joseph, you know what they say. 

Hang on now Joseph you'll make it some day. 

Sha la la Joseph, you're doing fine, 

you and your dreamcoat ahead of your time. 

Go, go, go Joseph, you know what they say. 

Hang on now Joseph you'll make it some day. 

Sha la la Joseph, you're doing fine, 

you and your dreamcoat ahead of your time. 

 

 

 

Met opmerkingen [MEP34]: De tralierij start met op de 
maat met   het op en neer bewegen van de stokken . 

*De twee rijen starten met het klappen in de handen op de 
maat van rechts naar links. 
Vertelsters eigen choreo  

Met opmerkingen [MEP35]: Stoppen met het bewegen van 

de stokken en met het klappen in de handen 
 



S  ahead of your time.   B ahead of my time! 

S   ahead of your time.   B  ahead of my time! 

S   ahead of your time.   B  ahead of my time! 

S   ahead of your time. 

S/A/T/B ahead of my time!  

 

Sonja en Ingrid gaan samen naar de lichtcirkel 3, terwijl de stokken worden doorgegeven aan 

Monica en Charlotte Deze geven de stokken aan één van de crewleden  die klaar staat. Nico, gaat 

zich direct verkleden als farao en ? als soldaat en Sylvia ook verkleden. Intussen wordt troon 

middenachter klaargezet en stelt het koor in Egyptische kleding zich links en rechts van de troon 

op. 

 

 Ingrid: “De voorspellingen van Joseph kwamen uit. De kokkin werd terechtgesteld en de 

wijnschenkster werd weer in ere hersteld als opperschenker van de farao.  

 

 Sonja: Met die farao was het echter minder goed gesteld. Hij sliep slecht en werd geplaagd 

door dromen waar hij niets van begreep. Toen hij zich hierover beklaagde, kreeg hij van de 

opperschenker de tip om zijn dromen te laten verklaren door Joseph, die in de gevangenis 

zat. (Intussen is de farao opgekomen en op de troon gaan zitten. De wijnschenkster gaat 

naast hem staan De wijnschenkster fluistert de farao iets in zijn oor, daarna gaat ze bij het 

koor staan.) 

 

Met opmerkingen [MEP36]: Twee achterste rijen sluiten al 
zingend aan bij de “tralierij” door naar voren te lopen 

Met opmerkingen [MEP37]: Allen stilstaan 

Met opmerkingen [MEP38]: De tralierij wijst met de stokken 
schuin naar voren richting Joseph 
De twee rijen de armen gespreid omhoog, schuin naar voren 



  Ingrid:: De farao was ten einde raad en liet Joseph voorgeleiden.” (ze gaan daarna links en 

rechts van de troon staan) 

De soldaat komt met Joseph op van rechts, die hem voor de troon op zijn knieën duwt. De 

soldaat gaat daarna bij de troon staan.  

 

 

Nico: “Zo slaaf, het is mij ter ore gekomen, dat jij meer weet over dromen en wat ze betekenen? 

Klopt dat?” 

Bart:  “Oh, machtige farao, ik ben u graag van dienst. Vertel mij uw droom en ik zal ze proberen 

voor u te verklaren.” 

De farao gaat staan en zingt de eerste paar regels van het lied, 

Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

Song of the king De farao heeft Joseph laten 
voorgeleiden ter verklaring van 
zijn dromen. Met het lied vertelt 
de farao over zijn eerste droom 
over de zeven vette- en magere 
koeien.   

De farao neemt de Elvis-houding aan en swingt op 
het nummer mee evenals het koor. De zang is gericht 
op het publiek met de voor Elvis kenmerkende stoere 
blik en flauwe glimlach.  

 

 

 



Joseph Song 7 Song of the King 

 

 Farao   Well, I was wand'ring along by the banks of the river 

 when uh seven fat cows came up out of the Nile, 

 uh, huh, oh, yeah. 

S/A  Bop shu wa du wa bop bop shu wa du wa 

 And right behind these uh fine healthy animals 

 came seven other cows that were skinny and vile, 

S/A        Bop shu wa du wa bop bop shu wa du wa ah 

 uh, huh, oh yeah.  

 B  Well then the thin cows ate the fat cows 

 which I thought would do them good, 

 uh-huh, oh yeah. 

S/A/T     Bop shu wa du wa bop bop shu wa du wa  

 But it didn't make them fatter like uh 

 monster supper really should, oh, yeah. 

S/A/T     Bop shu wa du wa bop bop shu wa du wa ah 

B Uh, well, the thin cows were as thin as they had, 

 ever, ever, ever been. Hum uh hum uh hum uh hum uh 

T/B Well this dreams has got me baffled, 

 Hey Joseph won’t you tell me what is means. 

 

Allen Well you know that kings ain't stupid, 

 but I don't have a clue, 

 So don't be cruel Joseph. 

 Help me now I beg of you. 

   

T/B  Hey, hey, hey Joseph 

 S/A Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba 

 Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba 

 Ba-ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba 

  

B/T Won't you tell poor old Pharaoh 

 What does this crazy, crazy, crazy, crazy dream mean? 

Allen Oh yeah 

 

Met opmerkingen [MEP39]: Allen maken een lichte 
heupbeweging 

Met opmerkingen [MEP40]: Dames maken met beide 
handen een draaibeweging van binnen naar buiten 

Met opmerkingen [MEP41]: Idem opmerking  39 

Met opmerkingen [MEP42]: Dames maken met beide 
handen een draaibeweging van binnen naar buiten 

Met opmerkingen [MEP43]: Dames maken met beide 
handen een draaibeweging van binnen naar buiten 

Met opmerkingen [MEP44]: Mannen draaien richting 
joseph 

Met opmerkingen [MEP45]: Wiebelend handen omhoog( 

op schouderhoogte) 
Bij vertraging de handen op de maat naar beneden 

Met opmerkingen [MEP46]: Mannen op het ritme het crazy 

gebaar maken. (met rechterhand en wijsvinger een 
draaibeweging maken naast het hoofd 

Met opmerkingen [MEP47]:  
Sopr: wijzen met linkerarm richting farao en rechterarm 
omhoog met gespreide handen 
Alten: wijzen met rechterarm richting farao en linkerarm 

omhoog met gespreide handen. 
Mannen maken een pistool beweging richting joseph 



 
 

Bart:    “Oh machtige heerser, ik denk te weten, wat uw dromen betekenen. Beide dromen 

zeggen hetzelfde: De zeven vette koeien staan voor de komende zeven jaren waarin de oogsten 

goed zullen zijn en we kunnen leven in voorspoed, maar daarna volgen zeven slechte jaren en zal 

hongersnood ons deel zijn.” Maar als we de komende zeven jaar gebruiken om voedsel te 

bewaren voor de zeven magere jaren, kunnen we de ramp afwenden.” 

Nico “Wat een geweldig idee, Joseph. Jij bent me d’r eentje. Wachter, maak hem los. Joseph, ik 

verleen je gratie en benoem je tot mijn rechterhand. Jij mag de komende jaren gaan toezien op 

de uitvoering van je eigen plan.” 

Bart:    “Duizendmaal dank, oh wijze farao, ik zal u niet teleurstellen.” 
 
De  farao gaat (met zijn arm over Joseph’s schouder) samen met Joseph gevolgd door de soldaat af naar rechts. 

De 10 mannen gaan af en verkleden zich weer als broers evenals de farao. De troon en het koor blijven staan. 

Sonja en Ingrid lopen samen naar de lichtcirkel 2.  

 



 Ingrid ‘En Joseph maakt zijn woorden waar. Hij slaat voedsel op in grote pakhuizen tijdens 

de vette jaren en voorkomt daarmee de hongersnood in de zeven jaren die erop volgen. Hij 

is de held van het volk en de farao verleent hem de titel van prins.  

 Sonja : Maar in de buurlanden van Egypte wordt wel honger geleden en dus ook door de 

familie van Joseph in zijn geboorteland. Ten einde raad besluiten de broers van Joseph 

naar Egypte te reizen omdat ze gehoord hebben, dat daar wel voedsel in overvloed is.  

 Ingrid: De broers worden voorgeleid voor Joseph, die ontdekt dat zijn broers hem niet 

herkennen.’ (Sonja en Ingrid gaan naar voren bij de kinderen staan) 

De soldaat duwt met zijn lans de broers op van rechts en dwingt ze op hun knieën voor de troon waarop Joseph is 
gaan zitten. 
 

 

Lex :: ‘Oh machtige prins, in ons land lijden wij honger en we hebben gehoord, dat u misschien 

genegen bent om ons te helpen.’ 

Bart ‘Misschien, maar waarom zou ik dat doen. Misschien bent u wel spionnen of dieven, die ons 

voedsel komen stelen.’  

John: ‘Oh nee, heer. Wij zijn goudeerlijk en hebben nog nooit iemand iets misdaan. Wij smeken 

u, heb medelijden, help ons alstublieft.’ (gejammer van alle broers) 

Bart ‘Goed, ik geloof u op uw woord. Ik zal zorgen dat u elf zakken graan meekrijgt.’ 

Lex :: (staat op, buigt, de broers volgen) ‘Duizend maal dank, oh edele heer!!’ (De broers gaan dolblij -met 

soldaat- rechtsaf)   



 

 Ingrid ‘Wat de broers niet weten, is dat Joseph in de zak van Benjamin een gouden 

drinkbeker heeft laten stoppen.  

 Sonja: Als de broers willen vertrekken, worden ze door de soldaten tegengehouden. De 

zakken worden onderzocht en de beker gevonden in de zak van Benjamin. De broers 

worden weer opnieuw voorgeleid.’ 

Sonja en Ingrid  gaan weer aan beide kanten van de troon staan. De broers worden door de 
soldaat opnieuw met zijn lans van rechts opgeduwd en op hun knieën voor de troon gedwongen. 
 

 

 



Bart: ‘Goudeerlijk, hè. Gewoon ordinaire dieven, dat zijn jullie.’ 

Lex : ‘Heb medelijden, heer. Wij wisten het echt niet.’ 

Bart: ‘Oh nee, (wijst op Benjamin), maar hij wel. Ik gooi hem in ´t gevang, waar hij tot z´n dood zal 

moeten blijven.’ 

John: ‘O nee, heer. Benjamin kan niet schuldig zijn. Hij heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan. 

Schenk hem genade, neem anders mij!’ 

Naam song Intentie van de song Houding, mimiek, bewegingen 

Benjamin calypso De broers schrikken zich een hoedje als ze van 
Joseph horen, dat er een gouden beker 
gevonden is in de zak van Benjamin. Joseph 
dreigt daarom om Benjamin in de gevangenis 
te gooien, terwijl de broers het land uit 
worden gezet. Dat wordt Simeon te gortig en 
hij pleit bij Joseph om vergeving van Benjamin 
en vraagt of hij niet de plaats van zijn broer in 
mag nemen. 

De broers zijn het middelpunt van dit lied, waarbij 
ze met verschrikte ogen Joseph ervan proberen te 
overtuigen dat juist Benjamin de heilige onder hen 
is en aan het eind van het lied met smekende ogen 
bij Joseph om vergeving en mededogen vragen. 
 
Het koor toont dezelfde twee blikken  goed 
zichtbaar voor het publiek zien.   

 

Joseph Song 8: Benjamin Calypso 

John      Oh no, 

S/A/B Oh no,  

 

John Not he 
 

S/A/B Not he, 

 

John How you can accuse him is a mystery. 
 

 

S/A/B Save him, take me, take me (John), 
 

 

John Benjamin is straighter than the tall palm tree 
 

 

Allen I hear the steel drums sing there song, 

 They're singin' man you know you got it wrong. 
A/B I hear the yellow bird, 

T I hear the yellow bird, yellow bird 

S I hear the voice of the yellow bird  
B Singin’ in de tree, this is quite absurd. 

 

S/A/T in the tree, this is quite absurd 
T Oh yes, it's true,  

S/A/B Oh yes, it's true, it’s true 

S/A/T/B Benjamin is straighter than the big bamboo. 

S/A/B No ifs, no buts, no buts, 
T No ifs, no buts, no buts 

Allen Benjamin is honest as coconuts. 

 

Met opmerkingen [MEP48]: Dames draaien hoofd richting 
publiek 
Mannen hoofd omhoog, daarna weer nederig naar beneden  

Met opmerkingen [MEP49]: Dames wijzen naar Benjamin. 

Sopr.  met links en alten met rechts. 
Mannen hoofd omhoog 

Met opmerkingen [MEP50]: Mannen maken het belachelijk 

idee gebaar door met beide handen hun voorhoofd licht aan te 
tikken.  

Met opmerkingen [MEP51]: Dames wijzen naar Benjamin. 

Sopr.  met links en alten met rechts. Mannen wijzen met beide 
handen naar Benjamin 

Met opmerkingen [MEP52]: Dames met de hand op de  

borst. Sopr.met linkerhand, alten lrechterhand. Mannen beide 
handen naar de borst en gaan hierna staan 

Met opmerkingen [MEP53]: Dames starten met 

Hawaiaanse beweging= dubbele swing en maken met beide 
handen golfbewegingen op de maat van rechts naar links tot 
en met “guilty ones 



 

T Oh yes, it's true,  

S/A/B Oh yes, it's true, it’s true 
S/A/T/B Benjamin is straighter than the big bamboo. 

S/A/B No ifs, no buts, no buts, 

T No ifs, no buts, no buts 
Allen Benjamin is honest as coconuts. 

 

A/B As tide wash the gold sand  
S/T  Sure as the tide wash the golden sand, 

Allen Benjamin is an innocent man. 

S/T Bananas need the sun, 

A/B Sure as bananas need the sun 
 

S/T we are the guilty ones. 

A/B we are the criminal guilty ones. 
 

T Oh no, not he, 

S/A/B Oh no, not he 
Allen How you can accuse him is a mystery. 

S/A/B Save him, take me, take me, 

T Save him, take me, take me, 

Allen Benjamin is straighter than the tall palm tree. 
 

 S/T  La la la la la la la la,(8)   La la la la la la la,(7) 

  La la la la la la la la, (8)  La la la la la (5) 
 T La,la,la 

          

A/B La la la la la la la la,(8) 

  La la la la la(5)  
  B La la    

 

 
S/T La la la la la la la la,(8)   La la la la la la la,(7) 

  La la la la la la la la,(8)   La la la la la (5) 

  La la 
 

A/B La la la la la la la la,(8) 

 La la la la la (5) 

  B La la  la 
 

S/T la,la,la,la,la,la,la la (8),la,la,la,la,la,la,la(7) 

 la,la,la,la,la,la,la la (8),la,la,la,la,la,la,la(7) 
 

A la, la, la, la, la, l a (6) 

 la, la, la, la, la, la (6) 

 
T             la,la,la, la,la ( 5), la….,la….,la….. 

                la,la,la,la,la,la,la la (8) ),la,la,la,la,la,la,la(6) 

 
B             La 

               La,la enz. (10) 

               La….la…. 
               La la la la la la (6) 
 
 
 
 

Met opmerkingen [MEP54]: Stop met hawaiaanse 
beweging 

Met opmerkingen [MEP55]: Dames wijzen naar Benjamin. 
Sopr.  met links en alten met rechts. Mannen wijzen met beide 
handen naar Benjamin 

Met opmerkingen [MEP56]: Dames met de hand op de  
borst. Sopr. Rechterhand, alten linkerhand. Mannen beide 
handen naar de borst  

Met opmerkingen [MEP57]:  Dames starten met de 
dubbele swing en maken met de handen van beneden naar 
boven een draaibeweging naar je toe 

Met opmerkingen [MEP58]: Dames staan stil met de armen 
gekruist boven hun hoofd 



 

 Ingrid: “Joseph kan het lijden van zijn broers niet langer aanzien en besluit open kaart te 

spelen. Hij vertelt zijn broers wie hij is en deze zijn natuurlijk met stomheid geslagen.  

 Sonja:  Ze schamen zich natuurlijk rot over wat ze Joseph aangedaan hebben, maar 

gelukkig voor hen koestert Joseph geen wraakgevoelens.  

 Ingrid : Hij overlaadt hen zelfs met geschenken en laat z´n vader en de rest van zijn familie 

overkomen naar Egypte. (Jacob komt op met stok ondersteund door een van de vrouwen)  

 Sonja:  Eind Goed 

 Ingrid : Al Goed! 

Lied: Any dream will do (Zie tekst begin) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Bij Finale 

S/T Give me my coloured coat,   A/B ah  
 my amazing coloured coat.    ah 

Allen Give me my coloured coat,  

 my amazing coloured coat. 
 

Met opmerkingen [MEP59]: Eind pose maken a la tableu 
vivant 

Familiepotret!  

Met opmerkingen [MEP60]: Familiepotret staat! 


