Bijlage — Rolkaarten
Je staat op het station, elk moment kan de
trein komen. Je hebt een belangrijke afspraak
waar je echt op tijd moet zijn.

Je bent een buitenlandse toerist en staat op
het station. Je snapt niets van de borden, je
vraagt iemand jou te helpen. Je laat je niet
makkelijk afschepen.

Je bent een enthousiaste trompetspeler.
Je bent een schrijver en hebt veel rust nodig
Binnenkort heb je een belangrijk concert. Daar- om je boek af te schrijven. Je buurman speelt
om studeer je elke dag op je kamer.
alweer op zijn trompet, je wordt er gek van.
Kwaad stap je erop af.
Je bent een basketballer. Je bent aan het trainen voor een belangrijke wedstrijd de volgende
dag. Je hebt last van een blessure maar je wilt
per sé de wedstrijd meespelen.

Je bent een trainer van een basketbal-team.
Je ziet dat één van de spelers last heeft van
een blessure. Je vindt dat hij/zij de volgende
dag niet mee kan doen met de wedstrijd.

Je bent een vriendelijke bejaardenverzorgt(st)
er en ziet een oud iemand worstelen met een
zware tas. Je wilt hem/haar helpen.

Je bent een norse bejaarde die alles zelf wil
doen. Je hebt moeite met het tillen van een
zware tas. Eigenlijk moet je geholpen worden,
maar dat wil je niet.

Je bent net geland op een vreemde planeet.
Gewichtloos loop je over de planeet.

Je bent een buitenaards wezen en je ziet een
vreemde op je planeet lopen. In je eigen taal
maak je kennis met hem.

Je bent een tv-presentator van het journaal. Je
zit al helemaal klaar want binnen enkele ogenblikken begint de uitzending. Je oefent nog
snel even een stukje tekst.

Je bent een cameraman/vrouw van het tvjournaal. Je merkt dat er iets mis is met je camera. Je raakt in paniek omdat de uitzending
binnen enkele ogenblikken gaat beginnen.

Je bent een leider van een popmuziekband.
Jullie zoeken een nieuwe zanger die ook lekker kan swingen. Je bent bezig met de sollicitatieprocedure, je roept de kandidaten op en
geeft ze verschillende opdrachten.

Je bent een stoere zanger en gaat solliciteren
bij een popband. Helaas heb je net je been
gebroken. Je moet nog even wachten voordat
je opgeroepen wordt. Je zingt vast wat om je
stembanden soepel te maken.

Je hebt je auto in een drukke straat geparJe bent een agent die in een drukke straat
keerd. Hij staat op een plek waar het niet mag. aan het werk is. Er staat een auto fout geparAls je bij je auto komt zie je een agent een bon keerd, je schrijft een bon uit.
uitschrijven. Je hebt 1001 excuses om maar
geen bon te krijgen.
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Je maakt op de markt reclame voor een nieuw Je loopt op de markt en hoort iemand een
product.
nieuw product aanprijzen. Je gelooft het verhaal niet en stelt lastige vragen.

Je geeft als gids een rondleiding in een onder- Je krijgt een rondleiding in een grot. Je kan
aardse grot. Je loopt voorop en zet er flink de het tempo niet bij benen en raakt de groep
pas in, je houdt niet van treuzelen
kwijt. Je ziet niets en roept op hulp.

Je bent je elftal aan het trainen op het voetbalveld. Je haalt een speler uit het spel.

Je bent moeder/vader en staat op het voetbalveld naar je zoon te kijken. Hij wordt uit het
spel gehaald, je bent kwaad op de trainer en
spreekt hem aan.

Je zit in je nieuwe pak, in een restaurant en
bestudeert de menukaart. Je bestelt soep bij
de ober.

Je bent een ober in een restaurant en brengt
soep naar een klant. Terwijl je hem neerzet
mors je over de klant z’n broek.

Je bent een chagrijnige schoorsteenveger die
baalt van zijn werk. Je klimt het dak op en
veegt met tegenzin een erg vieze schoorsteen. Pas op dat je niet valt!

Je bent een oude vrouw. De schoonsteenveger komt jouw schoorsteen vegen. Je bent
allergisch voor vuil en poetst de hele dag. Er
valt roet uit de schoorsteen. Wat doe je nu?

Je loopt in de woestijn en hebt ontzettende
dorst.

Je hebt een cola-standje midden in de woestijn.

Je bent een milieu activist, je strijd voor het
behoud van de bomen. Je ziet iemand een
boom omhakken. Hoe houd je hem tegen?

Je bent een houthakker. Je hebt opdracht gekregen om een boom weg te halen. Je gaat
fanatiek aan de slag.
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Je bent een houthakker. Je hebt opdracht ge- Je bent een boswachter. Als je je ronde in het
kregen om een boom weg te halen. Je gaat
bos doet zie je een jager. Je betrapt hem op
fanatiek aan de slag.
heterdaad.

Je werkt in een dierenwinkel. Je zet net 10
nieuwe ratten in een hok.

Je bent van het dierenbevrijdingsfront. Je
komt in een dierenwinkel en ziet iemand ratten in een veel te klein hokje stoppen.

Je bent modeontwerpster en ziet een mannequin met veel moeite een jurk passen die jij
ontworpen hebt. Je maakt je er kwaad over
en wil dat ze de jurk uit trekt.

Je bent een trotse mannequin en probeert
met veel moeite een jurk te passen. Je houdt
je adem in, draait voor de spiegel etc. Deze
show wil je per sé lopen.

Je bent een strenge badmeester, die een he- Je bent een kind en gaat voor het eerst naar
kel heeft aan zeurende kinderen.
zwemles. Je bent bang voor water maar je
moet naar zwemles van je moeder

Je ligt in het ziekenhuis, je bent heel misselijk Je bent verpleegster in het ziekenhuis. Je
en voelt je heel zielig. Je probeert je medicij- moet er op toe zien dat een patiënt zijn medinen in te nemen maar het lukt je echt niet.
cijnen neemt. Je vindt de
patiënt een aansteller.

Je gaat een dagje naar het strand. Je gaat
Je gaat naar het strand om wat mensen te
lekker liggen zonnen. Je zet je walkman op, je ontmoeten. Naast de eerste de beste ga je
wil niet gestoord worden.
liggen. Op allerlei manieren probeer je in contact te komen.

Je loopt ‘s avonds laat door een park. Je bent Je loopt ‘s avonds laat door een park. Je voelt
de weg kwijt en vraagt iemand de weg.
je niet op je gemak, je loopt snel en wil met
niemand praten.
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Je staat model voor een kunstschilder. Vandaag heb je geen zin. Je bent moe en je wilt
liggend poseren.

Je bent een arrogante kunstschilder en je
schildert vooral modellen. Vandaag wil je
vooral acrobatische houdingen schilderen. Je
vraagt een grote inzet van het model.

Je bent een huf/meester op school, de leerJe bent een leerling en komt te laat de klas
lingen komen steeds later in de les. Je pikt
binnen. Je komt nooit te laat, je hebt een goehet niet langer. Vanaf nu moet iedereen die te de reden.
laat komt, direct naar de directeur.

Je bent een fanatieke politieagent. Omdat de
verkeerslichten niet werken moet je het verkeer met de hand regelen. Je laat fietsers altijd erg lang wachten, auto’s gaan voor vind
je. Iedereen die een verkeersovertreding
maakt slinger je op de bon.

Je bent een schoolmeester/juf, je zit op de
fiets en hebt ontzettende haast. Je bent al
aan de late kant, de leerlingen zitten al op je
te wachten. Bij een kruising staat een agent
het verkeer te regelen. Je probeert ongezien
de kruising over te steken.

Je bent een nieuwsgierige oude man en je
Je bent tuinman en je spit een tuin om. Opmaakt een wandelingetje. Je ziet iemand een eens stoot je op iets hards. ‘Vast een schat’
tuin omspitten. Het lijkt alsof hij iets vindt. Jij
denk je. Je wilt niet dat iemand het ziet.
wilt weten wat het is.

Je bent een gemene tandarts die er stiekem
van geniet als patiënten pijn lijden.

Je bent een deftige dame en je hebt ontzettende kiespijn. Je gaat naar de tandarts. Je
bent heel zenuwachtig want je bent bang voor
de tandarts.

Je bent een rijke klant van een garage. Je
komt je prachtige auto, waar je heel trots op
bent, ophalen. Er was gezegd dat hij klaar
zou zijn.

Je bent een chaotische monteur in een garage. Je repareert een auto. Er zitten nogal wat
onderdelen los. Je haalt alles eruit en legt het
her en der verspreidt. Elk moment kan de
klant de auto ophalen.

Je bent een zenuwachtige piloot die z’n eerste vlucht maakt. Je bent bezig de landing
voor te bereiden. Je hebt contact met de verkeerstoren.

Je bent een passagier in een vliegtuig en je
bent ziek van angst. Je hebt nog nooit gevlogen. Je bent bang voor de landing, in paniek
ga je naar de piloot.
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Je bent circusdirecteur en ziet dat de goochelaar er weer een puinhoop van maakt. Je
grijpt in maar doet naar het publiek toe alsof
het bij de act hoort. Na afloop wil je de goochelaar ontslaan.

Je bent een onhandige goochelaar in het circus. Je treedt op met je act maar alles gaat
verkeerd. Je bent bang om ontslagen te worden.

Je bent een enthousiaste kapper die vooral
Je bent klant bij een kapper. Je hebt dunne
ingewikkelde kapsels wil knippen. Je wacht vol slierterige haren. Je zou graag een ander
spanning op een klant en zet vast alles klaar. kapsel willen hebben. Als je aan de beurt
bent vertel je hoe je je kapsel wilt hebben.
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