De Rode trui
by Robbert Clignett

1 - SLAAPKAMER Julia - ’S MIDDAGS
1.1 Julia staat voor de spiegel. Ze heeft een handdoek om zich heen. Ze
heeft een knotje in haar haar, dat nat is. Ze houdt haar handen onder de
kraan, bukt voorover en spoelt haar gezicht af.

BRAM (als bericht in beeld)
Leuk zo’n blinddate!
1.2 Julia doet eyeliner op.
Julia (als bericht in beeld)
Ja! Alleen hoe herkennen we elkaar?
1.3 Julia staat in haar slaapkamer naast een spiegel. Ze heeft een broek
en BH aan. Ze trekt een vrolijk truitje aan.
BRAM (als bericht in beeld)
Ik zal een rode trui aan trekken, dan herken je me wel. ;)
1.4 Julia zit op de rand van haar bed en typt op haar mobiel. Ze typt een
bericht, haalt het weer weg en typt opnieuw.
JULIA (als bericht in beeld)
Ik ben altijd een beetje onhandig met een date hoor! :)
1.5 Julia trekt haar schoenen aan…
BRAM (als bericht in beeld)
Komt goed joh!. Ik verheug me op je. Zie je zo!
JULIA (als bericht in beeld)
:) Tot zo!
1.6 Julia haalt diep adem en pakt haar fietssleutel.

1.7 Julia zet voor het café haar fiets op slot.

2 - CAFÉ - NAMIDDAG
2.1 Julia loopt van haar fiets naar de ingang.
2.2 Voor de ingang blijft Julia stil staan. Ze heeft haar fietssleutels
nog in haar hand. Ze doet haar handschoenen uit. Haar sleutels vallen uit
haar hand op de grond.
2.3 Julia wil haar fietssleutel oppakken. Een andere hand is haar voor.
Het is de hand van een jongen. Hij geeft de sleutels aan Julia en
glimlacht.
2.4 Julia lacht terug. Bram doet de deur open voor Julia. Julia loopt het
café binnen.
2.5 Julia gaat aan de bar zitten en bestelt een glas wijn. Achter haar
zit een jongen (Diederik) en een meisje (Sophie) met elkaar te praten.
Bram komt langs lopen en gaat verder in het café op de hoek van de bar
zitten.
2.6 Sophie loopt weg naar de wc.
2.7 Julia krijgt haar glas wijn en neemt een slokje.
2.8 Julia krijgt een appje binnen van Bram. Ze pakt haar telefoon en
kijkt er op.
BRAM (als bericht in beeld)
In ben er!
2.9 Julia kijkt achterom en ziet Diederik op zijn mobiel zitten en naar
haar opkijken. Diederik heeft een rode trui aan. Diederik glimlacht.
2.10 Julia glimlacht terug en steekt twijfelend haar hand op.
2.11 Julia draait weer terug naar de bar en stoot per ongeluk haar glas
wijn om.
2.12 Julia pakt haar telefoon stopt die in haar tas/zak en loopt naar
Diederik toe. Bram die verder aan de bar zit doet zijn jas uit, ook hij
heeft een rode trui aan.
2.13 Julia geeft Diederik twee kussen op zijn wangen.
2.14 Julia gaat tegenover Diederik op een stoel zitten. En kijkt hem aan.
JULIA
Mooie trui! Jij moet Bram zijn.
2.15 Diederik kijkt verbaasd terug naar Julia.
DIEDERIK
Nee hoor…

2.16 Julia legt haar hand op de hand van Diederik.
JULIA
Je neemt me in de maling!
2.17 Sophie komt weer terug en gaat naast de tafel staan waar Julia en
Diederik aan zitten. De kroeg wordt steeds voller.
2.18 Op de achtergrond zit Bram het gesprek mee te luisteren.
SOPHIE (Geïrriteerd, jaloers)
Jezus man! Ik kan je ook geen moment alleen laten.
2.19 Diederik kijkt van de één naar de ander.
2.20 Julia kijk verbaasd.
JULIA
Ik had toch met jou afgesproken. Je zou toch een rode trui aan
doen Bram.
2.21 Sophie kijkt verward naar Julia, maar schiet dan in de lach. Sophie
wijst naar een poster die aan de onderkant van de bar hangt in de buurt
van Bram. Op de achtergrond komen nog meer mensen met een rode trui
binnen. (Op de poster staat: Het is rode truiendag, 10% korting op je
bestelling.)
2.22 Julia kijkt naar het poster en kijkt omhoog. Haar blik valt op Bram.
2.23 Bram lacht (verontschuldigend) naar Julia.
BRAM
Kom… ik trakteer.
2.24. Julia zucht en glimlacht terug.
EINDE

