Korpspiratene og den magiske xylofon

Scene 1
Ante: HALLOOO ALLE SAMMEN!! ! Jada, jada jada, da er det forestilling dere! Kom da Helene.
Helene: Må jeg?
Ante: Kom igjen nå! Dette blir så kult!
Helene: Slutt å mas. Det er så mye mas med korps!
Ante: Kom igjen nå!! Les kortet her nå og så går jeg og skifter kostyme.
Helene: Velkommen til årets forestilling… Dette blir skikkelig spennende dere!
Nei.. vet du hva! Dette gidder jeg ikke. Det er altså så mye mas med korps! Det er loppemarked
og 17 mai, og pølser her og pølser der og all den øvingen! TUT TUT! Nei. Mitt barn skal ikke få
lov til å drive med sånn tull lenger! Nå er det slutt på fritidsaktiviteter! Hørte du det Frida? IKKE
NOE MERE KORPS PÅ DEG!!!
Frida: Men mamma!! Jeg elsker korps!! Jeg vil bare få lov til å være en Korpshelt!!
Helene: Nei, det kommer ikke på tale! Ingen i denne familien skal spille i korps!
Frida: Men mamma, jeg har gledet meg sånn til det starter igjen!
Helene: Nei betyr nei Frida! (Helene går av scenen)
MUSIKK: KORPSHELT (Frida på versene, AK, RK er med på refrenget)
(Camilla kommer inn fra siden)
Camilla: Hallo? Jeg synes jeg hørte at du ikke får være med i korps, er det sant?
Frida: Ja…. Mamma sier at det er for mye jobb.
Camilla: Du kan bli med i korpset vårt hvis du vil.
Frida: Kopset deres?
Camilla: Ja. Vi er en gjeng korpspirater som har rømt hjemmefra for at vi skal få spille i korps.
Og nå seiler vi de syv hav, på jakt etter instrumenter vi kan stjele, så vi kan spille best mulig!
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Frida: Stjeler dere instrumenter? Det er jo kjempeslemt. Men du virker jo så snill.
Camilla: Hør nå her! Kom igjen Pirater!
(Båten kommer inn med treblås gruppa: Martine, Camilla, Aleksander, Andersh og Emma +
Amund)
MUSIKK: KORPSPIRATER
Camilla: Nå hva tror du? Blir du med i mannskapet mitt?
Frida: Ja!
Camilla: Fra nå av heter du Sorte Frida!
Emma: Sorte Frida, Sorte Frida!
Camilla: Og hal i og dra!
Kom igjen nå. Sett i gang. Få opp storseilet!
Musak spilles. Kjip heismusikk, så masse trommer.
Blodige Aleksander: Kapt’n! Kapt’n! Det er.. Det er..
Emma den blanke:(som papegøye) Musaken! Musaken! Alle mann til klutene!
Martine den pene: Hjelp!! Hva skal vi gjøre!
Camilla: Angrip!! Alle pirater til kanonene. Angrip med alle noter og g-nøkler vi har!
(Amund den onde spiller ordren. De prøver å skyte på den, det hjelper ikke, dette lager gjerne
masse lyd)
Blodige Aleksander: Det funker ikke Kapt’n! Den tar oss!!
Andersh den kule: Vi må flykte!
Camilla Machete: Alle pirater til årene!
(Amund spiller ordren)
Blanke Emma: Flykte! Flykte!
2

Martine den pene: Dra i spaken!
Camilla Machete: Dra i spaken..
Blodige Aleksander: Land ohoy Kapt’n!
(En øy kommer nærmere og nærmere. Når den har kommet på plass kommer Messing-piratene
inn, bak busker som de prøver å gjemme seg bak)
Camilla: Legg til!
Emma: i land, i land!
(Amund spiller ordre)
(alle hopper i land samtidig)
Martine den pene: Hvor er vi nå?
Blodige Aleksander: Det ser ut som vi har havnet på en øde øy!
Smarte Linnea: en.. To.. TRE!!
(Martin, Aleksander og Linnea hopper frem, Bertine hopper feil vei)
Sjørøver Martin: BØØØØØ!!!!
Aleksander Bossen: ARrrrr!
Linnea: GRRRR!!! Pssst.! Hit!
Bertine: uææÆ!!
Aleksander Bossen: Angarde!!
Blodige Aleksander: Bakholdsangrep!
Camilla: Angrip!
Blanke Emma: Angrip! Angrip!
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MUSIKK: SLÅSSKAMP(De begynner å “sloss mot hverandre” Det vil si at de spiller for å
skremme hverandre. Først låter det helt forferdelig. Delt opp i grupper. Så begynner de å spille
mer sammen, og da høres det kult ut.)

Smarte Linnea: Hey! Vent litt! Dette høres jo skikkelig bra ut!!
Blodige Aleksander: Ja, skikkelig kult!
Alle: Yeah!
Camilla Machete: Hvordan havnet dere her?
Smarte Linnea: Vi hadde en stor fest på båten vår, fordi vi hadde funnet et skattekart. Og
akkurat når musikken var på sitt beste kom..
Grusomme Bertine: Musaken!!
Sjørøver Martin: Den kom snikende innpå og tok de lange tentaklene sine rundt båten..
Aleksander Bossen: Den knakk båten i to. Så vi måtte hoppe over bord så fort vi kunne..
Smarte Linnea: Vi har blitt landkrabber som må leve av musikk og kokosnøtter for alltid!
(Grusomme Bertine gråter enda høyere)
Grusomme Bertine: Jeg hater kokosnøtter!
Blodige Aleksander: Vent litt, Hva var det du sa om et skattekart?
Smarte Linnea: Jeg sa at vi hadde en stor fest fordi vi hadde funnet et skattekart!
Blodige Aleksander: Et skattekart til hva da?
Smarte Linnea: Samme det vel.. Nå er vi jo strandet her..
Onde Amund: Og nå er vi strandet her vi også.
(Onde Amund begynner å spille)
Sjørøver Martin: Hjelp! Musaken!
(Musaken begynner å veive med tentaklene, Amund slutter å spille, den blir borte igjen)
Smarte Linnea: Vent litt.. Gjør det igjen!
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(Amund/Tine spiller samme melodi på fløyta og Musaken veiver med tentaklene igjen)
Sjørøver Martin: Hjelp!
(Tine slutter å spille, Musaken blir borte)
Smarte Linnea: Jeg har en idé. Hvis vi får bli med dere skal dere få høre den!
Camilla Machete: Javel.
Smarte Linnea: Avtale?
Alle: Avtale!
(alle tar en annen i hånda på det)
Camilla Machete: På geledd!
(Alle stiller seg opp)
Camilla Machete: Rett i ryggen! Få se kampansiktene deres nå!
Jeg liker det! Jeg liker det!
Hva er nå denne planen din?
Smarte Linnea: Hvis vi seiler så stille vi kan, uten en eneste sang, så kanskje Musaken ikke
skjønner at vi er her?
Blodige Aleksander: ja, la oss prøve!
Sorte Frida: øø.. Hvor skal vi egentlig?
Blodige Aleksander: Sa ikke du noe om et kart?
Smarte Linnea: Jo, det er et kart til en Magisk xylofon.
Martine den pene: En magisk xylofon?
Smarte: Ja, og legenden sier at hvis man har den kan man kontrollere de syv hav!
Sorte Frida: Problemet er bare at kartet står i noter. Så hvis vi ikke spiller de så vet vi ikke hvor
vi skal..
Blodige Aleksander: Frykt ikke! Så lenge vi er på land så kan den ikke ta oss!
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Camilla Machete: En, to tre fir.
MUSIKK: Afrika
Andersh den kule: Skal vi til Afrika??
Onde Amund: Madagaskar?
Grusomme Bertine: Jeg har sett den filmen!
Camilla Machete: La oss dra! Ombord i båten!
Blanke Emma: Ombord i båten! Ombord i båten!
(Amubd spiller, alle går ombord i båten)
Aleksander Bossen: Jeg står utkikk!
Martine den pene: Dra i spaken!
Camilla Machete: Ja, jeg vet det.

MUSIKK: Afrikalåt - seilemusikk
(De seiler av gårde mot Afrika - Blodige Aleksander blir sjøsyk? Martin blir stadig vekk redd for
bølgene eller lignende osv. Her ser vi innsiden av båten)
Aleksander Bossen: Kaptein! Land o hoy!
Camilla Machete: Er det Afrika?
Smarte Linnea: Jeg tror det!
Camilla Machete: Legg til land!
Martine den pene: Dra i spaken!
Camilla Machete: Ja, jeg vet det!!
(Amund spiller ordre om å gå i land)
Martine den pene: en.. to.. tre.. Og hopp!
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(Frida snubler og begynner å le av seg selv, de andre jentene prøver å hjelpe henne opp, og
detter de og. De ler, tuller og småsnakker. Fra foran scenen kommer Crescendo-stammen opp
på scenen og tar guttene (dette er aspirantene). Crescendo lager regnlyd med rørene når de
sniker seg rundt. Etter at guttene har blitt borte klarer jentene og reise seg og oppdager at
guttene er blitt borte).
Sorte Frida: øøø.. Var det ikke noen gutter her i stad? Eller er det bare jeg som tuller igjen?
Smarte Linnea: Du har rett!! Hallo??
Blanke Emma: Hallo? Hallo?
(Alle jentene begynner å rope navnene til guttene)
Grusomme Bertine: De er borte!! Akkurat som Kapteinen vår.. (gråter igjen)
Camilla Machete: vi må finne dem igjen!
(Sorte Frida)
Sorte Frida: Hei dere, se her!
Smarte Linnea: Spor! Men de var veldig rare.. De ser ut som crescendotegn!
Martine den pene: Vi må følge sporet.
(Jentene går av scenen. Guttene og aspirantene kommer inn. Aspirantene snakker alltid i kor,
og hver replikk blir sterkere og sterkere)
Crescendo: Ho Ha! Nå har vi fanget dere!
Sjørøver Martin og Aleksander Bossen: Hjelp!
Onde Amund: Hjelp oss! (spiller på instrumentet)
Blodige Aleksander: Hvem er dere?
Crescendo: Vi er den farlige Crescendo-stammen! Dere er på vårt land!
Andersh den kule: Men hva vil dere med oss?
Crescendo: Nå skal vi spise dere og de blanke instrumentene deres!
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Aleksander Bossen: Å nei!!
Crescendo: Men først skal vi koke dere!
(Crescendo putter guttene opp i en kjele, Danser rundt den)
MUSIKK: JEG ER EN PIRAT RYTMEN, SAKTE, M/HALVE ASPIRANTENE (RØR)
Sorte Frida: Å nei! Guttene kommer til å bli spist! Se! De koker jo i sin egen svette!!
Guttene: Hjelp! AU, det er varmt her!
Martine den pene: Hva skal vi gjøre?
Camilla Machete: Det må være noe vi kan gjøre!! (Rister i Linnea)
Grusomme Bertine: De er fortapt! (gråter) Jeg visste det!!
Smarte Linnea: vær stille! Hører dere hvor rart de snakker! Det er som om de snakker i
Crescendo. Hva om vi gjør det motsatte å spiller diminuendo?
Sorte Frida: Dimmu hva?
Camilla Machete: Diminuendo! Det betyr at man spiller svakere og svakere.
Smarte Linnea: Hva om vi prøver å spille en voggesang? Kanskje de da sovner?
Blanke Emma: Sove? Sove? (Later som hun snorker)
Martine den pene: God plan!
Grusomme Bertine: Skyndt dere før de koker opp.
MUSIKK: SOV NÅ, DINOSAUR)
(De fortsetter å spille og til slutt så har alle i Crescendo-stammen sovnet, de går i søvne ut av
scenen. Jentene sniker seg bort til guttene)
Guttene: Hurra! Der er dere! Dere har reddet oss!
Smarte Linnea: Vi må få dere vekk herfra!
(Får guttene ut av gryta og lister seg vekk).
8

Bertine: Den her kan vi jo bruke til suppe! Hjelp meg litt Onde Amund!
(Amund og Bertine tar med seg kjelen)
Andersh: Hvor er kartet?
Smarte Linnea: Her!
(Camilla tar det)
Camilla Machete: Skal vi se her nå! Nei dette skjønner jeg ingenting av.. Les det du!
Blodige aleksander: Alt står som noter
Smarte Linnea: Vi må spille det! Kom igjen.
MUSIKK: KARTLETERSANGEN
(Piratene stiller seg i en slags kongaline. Går etter musikken, blir en slags dans. Finner til slutt
der skatten skal være)
Blodige Aleksander: Her er det!
Sorte Frida: Jeg ser ikke noe kryss jeg!
(et kryss kommer opp fra AK)
Camille: Kom igjen pirater!
Andersh: La oss grave!
(skattekisten kommer opp av røyk fra AK)
Camilla Machete: En skattekiste!
Martine den pene: så vakker den er!
Sjørøver Martin: La oss bære den ombord i skipet før Crescendo-stammen kommer for å spise
oss igjen!
Aleksander Bossen: Ja!
Alle: (Synger på jeg er en pirat)
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(De går på rekke mot båten, Camilla Machete først med papegøyen Emma, så Aleksander
Bossen og sjørøver Martin som bærer skattekista. Etter de de andre piratene. Til slutt går
Amund og Bertine med kjelen.)
(De går ombord i skipet)
Sorte Frida: La oss åpne den!
(De åpner kista, finner en magisk xylofon - klokkespill med julelys)
Alle: Den magiske xylofonen!!
Sorte Frida: Jeg må bare spille på den!!
MUSIKK: JEG ER EN PIRAT. JEG ER EN PIRAT (Bare Frida)
Heismusikken starter
Alle de andre: NEEEIIII!!!!
(Musak musikken fortsetter, nå med trommer og)
Alle: Musaken kommer!!
Sjørøver Martin: Hjelp!!
Smarte Linnea: men se på den! Den oppfører seg så rart. Den ser ut som den nesten ikke klarer
å svømme! Spill mer!
MUSIKK: JEG ER EN PIRAT JEG ER EN PIRAT (M/ CRESCENDO-PIRATENE OG FRIDA.
De andre aspirantene er Musaken)
Blodige Aleksander: Den kommer fortsatt!!
Blanke Emma: Vi må gjøre noe! Vi må gjøre noe!
Amund: HJELP!!
Camilla Machete: Smarte Linnea, hva skal vi gjøre???
Smarte Linnea: Skyndt dere! Spill alle sammen!!
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MUSIKK: KORPSPIRATER (ALLE (untatt musaken)- hele sangen, Når musaken har blitt
borte kan de bli med på rytmen)
(Alle begynner å spille sammen. Musaken begynner å oppføre seg kjemperart og flykter)
Aleksander Bossen: Vi klarte det!!
Alle: HURRA!! Vi klarte det!
Camilla Machete: Nå er vi endelig kongene over de syv hav!!
Alle: HURRA!!
Sorte Frida: og kanskje jeg kan bruke den magiske xylofonen, så mamma lar meg spille i korps!
Alle: HURRA!!

MUSIKK: REFRENGET JEG ER EN KORPSHELT.
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