Kleding en rekwisietenlijst:
The Wizz

Kleding: (Met name kinderkleding)
Bak of Doos
Inhoud
Hoofdrollen Wizz
- Dorothy: jurkje en 2x blauw/wit schort
- Vogelverschrikker: blouse en overall, 2x blouse met
stro, 1 legging met stro en rok van jute.
- Leeuw: broek, shirt, schoenen
- Blikkenman: 2 leggings, klein shirt, schoenen, hoedje
- Hond: Broek, shirt, schoenen
- Tante Em: Shirt, blouse, rok
- Oom Henry: blouse, stropdas
- The Wizz: Groene cape en een pyama
Overig:
- 2 witte rokken
Groene kleding Wizz
- 40 groene brillen
(2x)
- Groene armbanden, elastiekjes, knipjes en kleine
rekwisieten.
- Groene hoeden, petten en pruiken

Ensemble Wizz

-

Doos vol met groene kleding

-

Pakken van taxi’s
Pakken van kraaien (poten van de kraaien zitten in een
aparte doos)

Wij hebben ook veel algemene spullen te huur die passen bij The Wizz, zoals zwarte
basiskleding, pompons en schoenen.
Hiervoor verwijzen we naar onze “Algemene verhuurlijst”

Decors en Rekwisieten
Wat
Beschrijving
Palen

-

Hoepels
1 doos:
Rekwisieten Wizz

-

Overig

-

2 palen die een kruis vormen
Onderstel mist, moet dus ergens op of
in kunnen staan
5 stuks
Kniestukken en gereedschap
blikkenman
Medaille, zwemdiploma, lot.
Doekjes voor fabriek
Waaiers heksen
Oliekannetje
Zweep heks
Toverstafje
Bloem voor goocheltruc
Waslijn
Bloemen voor in haar van heksen
15 kleine hoedjes
Strohoed extra
Tas vogelverschrikker
Apenstaart en vleugels
Benen voor onder het huis
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Bijlage:

Rollen The Wizz

Hoofdrollen:
- Dorothy
- The Wizz
- Glinda
- Acadabra
- Sadista
- Vogelverschrikker
- Leeuw
- Blikkenman
- Tante Em
- Ook Henry
- Toto (de hond)
- GSJ de 1e
Ensemble:
- (2) Poortwachters
- Munchkins
- Winkies
- Smaragdstadbewoners
- (2) Boodschappers
- Kwaaie aap / apen
- (4) taxi’s
- Fabrieksmedewerkers
- Papaver

