Draaiboek: Piete op Vizite!
Inleiding

Na het lezen van dit draaiboek weet jij hoe een echte ‘Piet’ te werk gaat! Je weet de
kneepjes van het vak eigen te maken en met jou erbij is elk huisbezoek een feest! Ook
vind je in dit draaiboek praktische informatie over mogelijke boekingen,
kledingsvoorschriften en natuurlijk wat handige tips en tricks!

Praktische informatie

Hoe zijn wij te vinden?
- Marktplaats / Sinterklaasmarkt.nl
- In de supermarkt hangen affiches
- We staan met een advertentie in de krant van Vierlingsbeek
- Social Media (delen doe je zelf!)
- Er is een mailing uitgegaan naar vaste klantenbestand van de MM
Er is een aanvraag…en nu?
1. De organisatie ontvangt per e-mail een aanvraag voor een huisbezoek.
2. De organisatie stemt hierin de praktische zaken zoals datum, tijd, cadeautjes, strooien
wel/niet, gezelschap, informatie over de kids, af met de aanvrager.
3. De aanvraagdatum en het gewenste aantal pieten wordt direct gecommuniceerd in de
‘pieten-app’. Er wordt altijd uitgegaan van een duo of een trio en dit bepale.
4. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt: het gevormde duo/trio ontvangt vanuit de
organisatie een mail met de details van je bezoek. Deze details zijn dus al afgestemd en
jij hoeft dus nergens achteraan te gaan.
5. Met de kiddies-organisatie stem je even af hoe het verder gaat met de kleding.
Misschien zie je elkaar nog op een repetitie en kan je de kleding zo meenemen, wellicht
moet je de kleding voorafgaand even ophalen bij iemand. No stress: dit komt goed.
6. Met je duo/trio ga je jouw bezoek vervolgens verder afstemmen. Zie dit als een
gezellige bezigheid en niet als een ‘moetje’. Een Piet speel je niet maar bén je. De
kiddies-organisatie wil jullie niets opleggen. De invulling van je bezoek is daarom aan
jullie groepje en hierbij houd je rekening met de wensen van de aanvrager.
7. Tijdens je bezoek kan je altijd contact opnemen met de kiddies-organisatie. Loop je
vast, loopt het bezoek niet zoals gepland, kan je het adres niet vinden of treden er
onverwachte zaken op tijdens je bezoek? Doe alsof je even met Sinterklaas moet bellen
en één van ons helpt je om het probleem op te lossen. Als MusicalMaker sta je er nooit
alleen voor.
Betaling
De wijze van betaling wordt voorafgaand kortgesloten met het gezelschap door de
kiddies-organisatie. In principe zal de betaling voorafgaand plaats vinden. Mocht dit
anders zijn, dan wordt je daar uiteraard over geïnformeerd.

Pietenleven

Wat doet een goede (zwarte) piet?
Belangrijk om te weten: Je speelt geen piet, je bént piet in het oog van kinderen. Wat
een goede Piet altijd als eerste doet is kijken, luisteren, sfeer aanvoelen, situatie én de
doelgroep inschatten etc. en daar vervolgens op inspelen.
Kleding / attributen die je krijgt:
- bovenkleding bestaande uit jas, muts
- onderkleding bestaande broek
- zwarte handschoenen
- pruik
- losse colletjes
- optioneel: 2x jute rugzakje incl. strooigoed
- optioneel: 1x grote jutezak incl. stoorigoed
Kleding die je meeneemt:
- zwarte panty/maillot
- zwarte colltrui
- sneakers/gympen
- eventuele accessoires die passen bij je personagepiet
Schminken
- de kiddies-organisatie zorgt voor goede schmink
- gebruik niet teveel water bij het schminken
- gebruik babydoekjes om je af te schminken óf boter (het werkt echt!)
Not done!
- grote gouden oorbellen
- pikzwarte schmink
Liedjes / grappen / rijmen
Tijdens de repetities gaan we enkele Sinterklaasliedjes meerstemmig instuderen. Deze
kan je natuurlijk inzetten tijdens je bezoek als daar ruimte of zelfs vraag naar is. Ben je
van het spontaan rijmen of meer van het geinen? Ook dat is natuurlijk mogelijk tijdens je
bezoek!
Vraag maar raak!
1. Ik ben op huisbezoek maar de kinderen lijken wat angstig, wat kan ik doen?
Dat je als Piet alles mag, betekent niet dat je ook alles moet. Kijk zorgvuldig met wie je
te maken hebt en realiseert je dat je sommigen de stuipen op het lijf kan jagen, enkel en
alleen door jouw aanwezigheid. Focus je in zo’n geval bijvoorbeeld op de ouders door
gekkigheid met ze uit te halen. De kinderen krijgen dan wat ‘ademruimte’.
2. Er wordt gevraagd naar Sinterklaas maar hij is niet mee op het bezoek, wat
kan ik zeggen?
Helaas, Sinterklaas is dit jaar erg druk en kon daarom niet mee op huisbezoek. Stel de
kinderen voor dat papa/mama/opa/oma best de rol van Sinterklaas even op zich kunnen
nemen. Ga samen met de kids aan de slag om een échte Sinterklaas van ze te maken.
Zoek in huis naar een boek, een staf (bezemsteel) en een mijter (vergiet). Op deze
manier betrek je de kinderen al spelenderwijs bij de afwezigheid van de Sint.
3. Zijn er dingen die ik als Piet niet mag doen?
In principe mag Piet alles: zingen, Sinterklaas en/of het publiek goedmoedig plagen,
dansen, strooien, acrobatenkunstjes doen, noem maar op. Niets is te dol of te gek. Houd
hierbij altijd rekening met de afspraken die voorafgaand zijn gemaakt en houd je hier
ook aan.

4. Ik weet niks over de nieuwste Sinterklaasverhalen van dit jaar, kan ik wel
mee?
Natuurlijk kan je mee! Over het algemeen weten de kinderen je vaak precies te vertellen
wat het laatste nieuws is rondom Sinterklaas! Ga daarin mee. Misschien ben je als Piet
de laatste tijd erg druk geweest met het inpakken van cadeautjes en weet je daarom niet
alles. Misschien ben je wat vergeetachtig en heb je juist de hulp nodig van de kinderen
om achter het verhaal te komen. Kortom: laat de kinderen het woord doen!
5. Ik heb geen inspiratie…
Soms is het leuk en makkelijk als je een typetje hangt aan jouw pietpersonages. Wij
doen enkele suggesties maar uiteraard ben je hier vrij in. Kies altijd een personage wat
bij je past. Je bent immers Piet en het moet niet overkomen alsof je aan het spelen bent!

Suggesties: Pieten, ze zijn er in alle soorten en maten!

Zeurpiet: slechte dag op het werk? Of problemen thuis? Dan is dit karakter voor jou
weggelegd! Je zeurt over alles: waarom hebben de kinderen nog geen cadeautjes gehad?
Het is te koud buiten, je kent het dansje niet en ga zo maar door.
Clownpiet: jij bent altijd wel in voor een grapje en geintje! Dus ook tijdens een
huisbezoek. Houd de kids voor de gek, maak grapjes over papa/mama/oma of plaag je
collega-piet. Uiteraard hebben de kids dit door, maar je collega-piet niet!
Pietje verliefd: Verliefd? Dan is dit een makkie! Dan is dit een makkie! Zwijmelen, late
reacties want je bent in dromenland. Het haar van papa/mama doet je denken aan jouw
geliefde. Je wil een liefdesbrief schrijven maar weet niet hoe..De kids misschien wel?
Oneliner-Piet: Is er een zin die je vaak gebruikt in het dagelijks leven? Gooi die er dan
regelmatig in. Ongetwijfeld nemen de kids het van je over! Denk aan: ‘Dat kant toch
niet!’ / ‘Wat erg!’!
Muziekpiet: Als MusicalMaker appeltje eitje! Of toch niet? Je hebt wel een
muziekinstrument maar helaas kan je er niet mee overweg. Misschien dat
papa/mama/opa/oma je kan helpen? Of weten de kids het beter? Misschien bespeel je
juist heel goed een instrument, blaas ze omver!
Overige suggesties:
Neurotische piet, Pietje paniek, Lachpiet, Hogehoogte piet, Hulppiet, Testpiet
Cadeaupiet, Wegwijspiet in opleiding, Schilderpiet etc.
Tip: Fantasie houdt nooit op, dus er zijn oneindig veel pieten! Doe waar jij je goed bij
voelt en bespreek dit voorafgaand met je collega-pieten. Dan weten ook zij, waar ze
rekening mee kunnen houden tijdens een bezoek.
Vragen?
Voor vragen kan je contact opnemen met Gemma door haar te mailen/bellen/appe. Zij
zal de vraag afhandelen en de vraag zo nodig bespreken in de groep. Vragen die gesteld
worden in de mededelingen-app worden niet behandeld.
Met feestelijke groet,
Kiddies-organisatie
Debby, Gemma, Inge, Iris, Janneke, Marga, Nikkie, Patty, Zita

