Musical Lion King
Achter de schermen bij de Lion King
Christian speelt Simba in de musical de Lion King. In dit filmpje neemt hij je mee achter de
schermen en laat je zien wat er allemaal bij komt kijken om in een musical te spelen.
Hoi ik ben Christian en ik speel in een musical. Ik ga drie keer per week naar de
musicalschool om daar te oefenen voor de uitvoering.
Een musical is een soort verhaal, een soort toneel eigenlijk, alleen soms als je dan wat zegt
dan ga je erbij zingen en dansen. Nou, ik speel de hoofdrol Simba en ik moet zingen, dansen
en toneelspelen.
Ik speel niet alleen in de musical, want ik heb ook nog een tegenspeler en die heet Phijnely.
Ik vind het leuk om ook met twee kinderen samen te werken, omdat je elkaar ook meer
begrijpt dan volwassenen.Ik oefen vier keer tot drie keer in de week. Dan krijg ik zangles.
Voor toneel en zang hebben we allebei een aparte lerares.
Ik vind het ook leuk, omdat er heel veel acrobatiek in zit, zoals radslagen, arabier?.Het
leukste vind ik toneelspelen, omdat? Je bent eigenlijk heel iemand anders en je kan dingen
doen die je eigenlijk in het echt niet kan doen. Zelfs de buiging wordt geoefend.
Het is tijd voor Christian en Phijnely om geschminkt te worden. Het is leuk om in de
kapper/grime te zitten, want je gaat nu helemaal in het leeuw, maar het is soms wel lang
wachten tot je klaar bent. Ja, Christian moet nog even geduld hebben voordat hij op een
leeuw lijkt. Ook Phijnely wordt een leeuwtje.
Waar is dat poeder voor?Om de schmink droog te maken, anders als je dan iemand
aanraakt, dan geeft het heel erg af.Vinden jullie het mooi?Ik vind het heel mooi.
Het microfoontje is nodig, zodat mensen achter in de zaal je ook horen en dat je niet hoeft
te schreeuwen en dat je gewoon kan praten, normaal praten.En nu het kostuum. Prachtig
al die kraaltjes en schelpjes. Maar kan je zo nog wel ademen?Ja! Ik ga jullie nu voorstellen
aan grote Simba en grote Lana.
Hallo. Hoe is het nou om mij te spelen? We zijn toch dezelfde? Ja, maar jij bent voor de
pauze en ik na de pauze. En vind je het leuk om mij te spelen?
Ja hartstikke leuk.En hoe ging het? Goed, 't was gaaf en alles, de hele zaal zat vol en leuk
applaus. Echt super!

