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TOONSTARS 2018 – Finnish script 

Find  o rig inal  Eng lish  sc ript  and  so ng  lyric s fro m the Eng lish  To o nstars manual  

 

“A LITTLE FAITH” 
x Opening cartoon 
x *** SONG: ‘BREAKING OUT’ *** 
x Transition into recording studio w. tuck 

 

TINA :  Hei tyypit, Toonstarsissa mukana oleminen on mun lempijuttu ikinä! 

ISABELLE:  Joo, mäkin tykkään olla Toonstar! 

MAX:  Toonstarsiin kuuluminen on munkin lempijuttu! 

TINA:  Toisaalta, maailmassa on paljon tosi hyviä laulajia ja bändejä! 

ISABELLE: Oot oikeessa, tällä hetkellä on paljon supermahtavia laulajia ja bändejä! 

MAX:  Maailmassa on niin monia mahtavia laulajia ja bändejä. 

TINA:  Kysytänkö kavereilta, ketkä ovat heidän suosikkejaan? 

ISABELLE: Ketkä ovat teidän lempilaulajia tai –bändejä? 

MAX:  Mitä laulajia te kuuntelette? 

Audience suggestions 

TINA:  Zara Larrson on mahtava! (ENG: I love Zara Larrson) 

MAX:  Entäpä Marcus ja Martinus? (Marcus and Martinus are awesome!) 

ISABELLE: Tiedättekö, mistä mä tykkään! DESPACITO... LA LA LA LA ... DESPACITO ... LA LA LA DESPACITO! 
JUSTIN BIEBER!!!! 

They stare at her as she gets carried away 

ISABELLE:  Mitää?! Se on tarttuva biisi! Tiedättekö, musta tuntuu, että on meidän aika aloittaa kirjoittamaan 
meidän seuraavaa hittibiisiä! 

TINA: Joo, me tarvitaan upouusi kappale! 

MAX: (nervous) Te haluatte meidän kirjoittavan ihan uuden hittikappaleen? 

TINA: Max, sähän kirjoitat meidän kaikki kappaleet! Mitä sulta löytyy? 

ISABELLE: Just niin Max, sä olet meidän säveltj – mikä on meidän uusi kappale? 
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MAX: Nooh... En oo varma, onko se edes hyvä... 

TINA: Etkö usko, että biisisi on hyvä? 

ISABELLE: Miksi et usko, että sun biisi olisi hyvä? 

MAX: (shy) En vaan usko, että olen hyvä säveltäjä… 

TINA: Hei, oon varma, että sun biisi  on huippu. Eikö niin, kaverit? 

ISABELLE: Joo, si itä tulee tosi hyvä kappale, eikö niin kaikki? 

Audience response 

TINA: Mitä jos opetellaan se kaikki yhdessä? 

ISABELLE: Joo, autetaan kaikki Maxia ja opetellaan uusi kappale! 

MAX: Aiotteko te kaikki auttaa mua? Ihan totta?! 

Audience response 

TINA: Nyt vuorossa... (/It’s time for…) TOONSTARS SHOOTING STARS! 

x Transition into Toonstars Shooting Stars holding screen 

They teach the chorus of Everyone beats, and the three part drumming section 

TINA:  Nyt me voidaan kaikki esiintyä yhdessä – se varmasti l isä sun itsevarmuutta! 

ISABELLE: Joo, esiinnytään kaikki yhdessä, jotta Max olisi rohkeampi. 

MAX: Jos me kaikki esitetän uusi kappaleemme yhdessä, tunnen oloni varmasti paljon rohkeammaksi.  

TINA:  Nyt mennään! 

ISABELLE: Valmiina! 

MAX:  Antaa mennä kaverit! 

KAIKKI:  (engl.) 1, 2, 3! 

x *** SONG: EVERYONE BEATS *** 
x Transition into recording studio 

TINA:  Toi oli  mahtavaa! Antakaa aplodit meidän kunnia -Toonstarseille! 

ISABELLE: Suuret aplodit Toonstarsin uusille jäsenille! 

MAX:  Antaa kuulua meidän ihastuttavil le Toonstarseille!  Vau, oloni on jo paljon parempi. 

TINA:  Ihana nähdä, että olet nyt i loisempi, Max! 
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ISABELLE: Max, oon niin onnellinen, että olosi on parempi! 

TINA:  (to kids) Te olette ihan huippuja Toonstarsissa! Missä muissa asioissa olette hyviä? 

ISABELLE: Mitä muuta te osaatte? 

MAX:  Missä muissa jutuissa te oootte hyviä? 

Audience response 

TINA: Eikö olekin mahtavaa – me kaikki ollaan hyviä eri asioissa, mutta kaikki on hyvä jossain! Sä oot 
hyvä lauluntekijä, Tina on mahtava tanssija ja mä osaan nopeasti laskea matematiikkaa! 

ISABELLE: Jep, sä olet todel la fiksu – Max, sä oot huippu laulujen kirjoittaja, ja mä olen mainio tanssija! 

MAX: Joo, Izzy! Sä oot tosi hyvä tanssija, Tina on todella fiksu ja mä oon hyvä... kirjoittamaan biisejä!  

TINA (engl.) : I don’t know about you, but I’m feeling so good now, I could do with a party! 

x Clock into concert 

ISABELLE: Joo! Mullakin on huikee fi i l is – juhlitaan! 

MAX:  Mulla on jo paljon parempi olo, voisin ihan oikeasti vaikka juhlia! 

ALL:  A Toonstars party, and you’re all  invited!!! 

VOICEOVER : [see original script] 

x *** SONG: TOONSTARS PARTY *** 
x Toonstars logo holding screen 

Bows, Exit 
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THE WORLD TOUR 
 

x Opening cartoon 
x ***SONG: BREAKING OUT*** 
x Transition into Family Life Hotel w. tuck 

They do the Toonstars sign and retrieve mics 

 

TINA: Hei Max, Isabelle – Musta tuntuu, että me onnistuttiin! Me päästiin ulos piirretystä ja nyt... me 
ollaan... OIKEASSA MAAILMASSA! 

MAX: Oot oikeessa, Tina, kato Isabelle – Me ei enää olla piirrettyjä, me ollaan... OIKEITA! 

ISABELLE: Si isti i! Toonstars on täällä! Oikeassa maailmassa! Tina, Max ja Isabelle, elossa ja valmiina 
rokkaamaan! 

TINA: Hei... Katsotaa tuonne! Oikeita lapsia! 

MAX: Vau... Onko ne... OIKEITA? 

ISABELLE: Ne näyttää... Ihkaoikeilta lapsilta! 

TINA: Niin ainakin luulen... Hei, kokeil laan! MOI KAIKKI! (waves) 

MAX / ISSY: Hey hey! 

Audience says hi 

TINA: Ainakin ne kuulostaa oikeilta! Tehdään toinenkin tieteell inen testi... 

ISABELLE: (ENG) I know, I wonder if they can do this – (REPEAT IN FIN) Katsotaan, osaavatko he tehdä näin! 
(spins around really  fast) 

Audience copies 

TINA: Me tehtiin se! Toonstars on täällä, kolmiulotteisena, pois Cartoonlandista ja ihan oikeassa 
elämässä – Ja katsokaa, meillä on jo nyt paljon uusia ystäviä! Olisitteko te meidän kaver eita? 

ISABELLE: Joo, oon varma, että he haluavat olla meidän kavereita, eikö vain? 

MAX: Olis tosi kivaa, jos me oltaisiin kavereita – Ollaanko? 

Audience reacts 

TINA: (ENG) Fab! Well, it’s great to meet you! Do you know where we are? – (REPEAT IN FIN) Siisti i! 
Tosi kivaa tutustua! Tiedättekö missä me ollaan? 

Audience reacts 
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TINA: He sanoivat,  että me ollaan __________. Täältä voi alkaa meidän... 

ALL: REAL WORLD TOUR! 

ISABELLE: ___________ on mahtava paikka aloittaa meidän kiertue. 

MAX: Meidän oikean maailman kiertue alkaa täältä ____________. 

TINA: Me mennään moniin eri maihin meidän kiertueemme aikana.. Mistä maasta te tulette? 

Audience reacts 

TINA: Rakastan oppia l isää erilaisista maista! Miten sanotaan ”Hei” ruotsiksi? 

ISABELLE: SWEDISH HELLO; Everyone! SWEDISH HELLO 

TINA: Ja suomeksi? 

MAX: FINNISH HELLO; Everyone say! FINNISH HELLO 

TINA: Tietääkö kukaan muita tervehdyksiä? 

ISABELLE: Millä muilla kielillä osaatte sanoa ”Moi”? 

MAX: Osaako kukaan terhvehtiä muilla tavoil la? 

Audience reacts 

TINA: Mä tiedän! Amerikassa, ne tekee “High five!” 

High fives to kids 

MAX: Ja Japanissa, ihmiset kumartavat osoittaakseen kunnioitusta! (Bows to the girls) 

TINA: Tykkään tavasta, miten Japanissa tervehditään – näytä vielä! 

MAX: Tällä tavoin! 

ISABELLE: En ihan ymmärrä – mitä Japanissa tehdään? 

MAX: Se on ihan helppoa, näin! 

TINA: Häh? Näytä vielä kerran? 

MAX: Okei... heei..!! 

TINA: Haha, voi Max! Nyt me osataan sanoa ”Hei” monille ihmisille eri maista. Ja nyt te osaatte myös! 

 Nyt en malta odottaa meidän maailman kiertuetta, ja päästä viemä än Toonstars-bileet kaikkialle! 
Siitä tulikin mieleeni – Teidän täytyy oppia miten bailataan niin kuin Toonstar! Nyt vuorossa... 
TOONSTARS SHOOTING STARS! 

x Into Toonstars Shooting Stars holding screen  



6 
 

They teach Toonstars party pre-chorus and T-O-O-N-S-T-A-R HEY 

Give technician cue and return mics 

x *** SONG: TOONSTARS PARTY *** 

TINA: Vau! Ei ole mitään väliä mistä pain maailmaa olet kotoisin – koska tiedän, mikä tekee kaikki 
ihmiset i loiseksi kielestä ri ippumatta – hymy! Joten jos olet Englannista... 

ISABELLE: Ruotsista... 

MAX: Norjasta... 

ISABELLE: Saksasta... 

MAX: Suomesta... 

TINA: Tai mistä päin maailmaa tahansa, et koskaan ole yksin, jos olet ystäväll inen kaikille! 

 Hei kaverit, lauletaan yksi meidän lempikappaleista meidän uusil le ystävil le, ympäri maailmaa! 

VOICEOVER: [See original script] 

x *** SONG: BEST OF ME *** 

x Toonstars logo holdin screen 

Bows, exit 
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’THINK GREEN’ 
x Opening cartoon 
x *** SONG: BREAKING OUT *** 
x Transition into Family Life hotel w. tuck 

They do the Toonstars sign and retrieve mics 

TINA:  Hei kaverit! Mahtavaa tavata teidät. Me olemme Toonstars! 

ISABELLE: He ovat varmasti kuulleet Tonstarsista. KAIKKI ovat kuulleet meistä! Me olemme paras bändi 
koko Toonlandissa! 

MAX: Me ollaan Toonstars! Sori, Isabelle innostuu usein l iika a... Tiedättekö missä me ollaan? 

Audience response 

TINA: Vau, oon varma, että täällä on paljon tehtävä ä! Onko näin? 

ISABELLE: Onko täällä paljon tekemistä? 

Audience response 

TINA: Mitä me tehtäisiin? 

ISABELLE: Onko teil lä mitään ideoita mitä me voitaisiin tehdä? 

MAX: Mitä meidän voitaisiin tehdä täällä? 

Audience response – steer towards swimming 

ISABELLE: Uimista? Mä oon ihan paras uimisessa! Katsokaa! (Races around the stage doing the crazy 
swimming moves) 

MAX: Mä rakastan snorklausta, jonka aikana voin katsella erilaisia si istejä kaloja! 

TINA: Me voidaan uida JA snorklata! Laskelmieni mukaan, lähellä on uimaranta! Hypätään 
Toonmobiil i in ja mennään! 

x Toonstars sting into beach 

MAX:  Vau! Tää paikka on aika magee – ja veikkaan, että täällä voi nähdä paljon jännittäviä kaloja! 

TINA:  Ja monia muita eläimiä! Mitä eläimiä voi löytää rannalta? 

Audience response 

TINA:  Oon ihan varma, että voidaan nähdä nuo kaikki eläimet täällä rannalla! 

x Cue turtle and bag onto screen 

MAX: Oon niin innoissani, että voidaan bongata täällä kaikki nuo eläimet, l innut ja kalat… mutta… Mikä 
tuo on…? Se on… MERIHIRVIÖ!!!! AAAAGGGHHH!!! 
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TINA: Max, älä pelkää. Se ei ole merihirviö. Ei sellaista edes ole olemassa, googlasin sen juuri. Se 
näyttää... pulassa olevalta kilpikonnalta. 

ISABELLE: Se on kilpikonna! 

MAX: Voi ei, mikä kilpikonnaa vaivaa? 

TINA: Näyttää, että häneen on tarttunut muovipussi! 

ISABELLE: Muovipussi? Mutta sehän on roskaa! Miksei hän vain heitä pussia pois? 

MAX: Ei hän voi heittää pussia pois. Katsoka sitä. Raukka kilppari on ansassa siinä muovipussissa! 

TINA: Äkkiä! Pelastetaan se! 

MAX/IZZY: Apuun, äkkiä! 

x Turtle rescue cue 

Isabelle jumps for bag and puts it in her ’pocket’ 

TINA:  Yksi kilpikonna pelastettu! 

MAX:  Mahtavaa Tina. Nopeaa ajattelua! 

ISABELLE: Hyvin tehty, Tina! 

TINA: Max, ongelma on siinä, ettei monet ihmiset tiedä, kuinka heidän roskansa voi todella satuttaa 
eläimiä ja luontoa. 

ISABELLE: Si inä tapauksessa meidän pitää opettaa ihmisille, kuinka saasteet ja roskat satuttavat viattomia 
eläimiä, ja saada heidät auttamaan myös l intuja ja kaloja! 

MAX: Tietäisivtpä kaikki, kuinka vaarallisia heidän roskansa ovat luonnolle. 

TINA: Niinpä... Hei kaverit, vannotaan vala. Toonstars-lupaus! 

MAX & IZZY: Toonstars-lupaus! / Toonstars promise 

TINA: Okei kaikki – Kuka lupaa, ettei koskaan enää jätä roskia rannalle? 

Audience response 

TINA: Ei muovipusseja! 

x Hot key bags 

TINA:  Ei muovipulloja! 

x Hot key bottles 

TINA:  Ei mitään!! 
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x Hot key rubbish 

TINA:  Mahtavaa! Näiden kaikkien kavereiden avulla, olen varma, että me saadaan aikaan muutos. 

MAX:  Me kaikki voidaan vaikuttaa, jos oikein yritetään. 

ISABELLE: Ja jos panostetaan 100%, me muutetaan tätä maailmaa paljon! 

TINA: Nyt, kun ranta on puhdas, me voidaan nauttia loma -auringosta. Nyt si is vuorossa... TOONSTARS 
SHOOTING STARS! 

x Toonstars Shooting Stars holding screen 

They teach Stand Up 

x *** SONG: STAND UP *** 

TINA:  Oon niin i loinen. Nyt oon todellakin valmis lomailemaan! 

ISABELLE: Jeah, biitsi  odottaa! 

MAX:  Ajatteletteko samaa kuin mä? 

TINA:  Jep! Nyt seuraa Toonstars VIP konsertti, täällä lämpimän auringon alla! 

VOICEOVER: [See original script] 

x *** SONG: HOLIDAY SUN *** 
x Toonstars holding screen 

Bows, exit 



                                          Toonstars 

                      
              Pure imagination/ Silkkaa mielikuvitusta 

Breaking out 
Cue: Screen content- Toonstars HQ 

Tiina: Peeow Peeow! Tämä tietokone peli on aivan mahtava!


Isabelle: Tiina! Sinä olet pelannut tuota tietokone peliä jo tunti kausia.


Max: Niin Tiina! Olet pelannut tuota peliä jo ikuisuuksia.


Tiina: No, olen viimeisellä tasolla ja jos vain keskityn vielä hetken.


Isabelle: Vitsit Tiina, minä vain haluaisin mennä ulos leikkimään!


Max: Totta, luovuuteni ei pääse valloilleen jos olen vain sisällä.


Tiina: Odottakaa vain h …. Et….ki….. Voi ei hävisin!


Isabelle: Jee! Olen iloinen, että lopetit.


Max: Tuo ei ollut kauhean kivasti sanottu Isabelle. Mutta olen onnellinen, että olemme 
saaneet sinut takaisin meidän kanssa Tiina.


Tiina: Noh, kyllä minä pärjäsin aika hienosti. Antakaa minun vielä ladata minun  paras 
tulokseni Toonstagrammiin.


Isabelle: Sinä olet aina siellä Toonstagrammissa, Tiina!


Max: Totta, olen huolissani, että olet koukussa Toonstagrammiin, Tiina.


They have an arm wrestle as Max prises Tina away from her computer-watch. 

Tiina: Selvä!


Isabelle: Selvä!


Max: Selvä!


They stand and look awkward. 
CUE: Ding 

Tiina: Katsokaa! Meillä on uusi seuraaja Toonbokissa!




Isabelle/Max: Tiina!!


Tiina: No okei, mitä me nyt sitten tehtäisiin?


Isabelle: On paljon asoita mitä voitaisiin tehdä ulkona…


Max: Näin on! On paljon pelejä joita vidaan pelata ulkona.


Tiina: Mitä pelejä voidaan pelata ulkona?


Isabelle: Mitä pelejä voidaan pelata ulkona?


Max: Mitä pelejä voidaan pelata ulkona?

Response and repetition 

Tiina: Nämä kaikki ovat aivan mahtavia ideoita mitä voidaan tehdä ulkona! Nyt mennään!

CUE: Toonstars Transition 
(They look around, happy 
CUE: Thunderclap 
(it starts to rain… They come back in a fluster) 
CUE: Toonstars transition back inside 

Tiina: Voi ei! Ulkona Sataa.


Isabelle: Olen inna liti märkä!


Max: Onpa melkoinen myrsky ulkona. Minulla on idea! Entä jos kuviteltaisiin, että aurinko 
paistaisi!


Tiina: Olet oikeassa Max; jos käytämme meidän mielikuvitusta me voidaan kuvitella mikä 
tahansa päivä voi olla aurinkoinen.


Isabelle: Tulen käyttämään mielikuvitustani nii paljon, että minulle ilmestyy rusketus


Max: Minä olen varma, että kaikilla kavereillamme on mahtava mielikuvitus myös. Nyt on 
aika!


All toonstars shooting stars 
CUE: toonstars shooting stars 
They teach and perform the Imagination song 

Tiina: Hei kaverit, olette oikeassa. Nyt mielikuvitukseni vallassa, minulla on tuhansia 
ideoita mitä me voitaisiin tehdä. Minä kuvittelen voittavani Nobellin palkinnon… Voi 
kiitos… kiitos Paljon!

 

Isabelle: Yeah! Minä kuvittelen voittavani Olympialaiset! YAAAAAAASSSS!!! Voittaja!!! 
YAAAS!


Max: Voi Isabelle! Tiedättekö te mitä muuta voimme tehdä mielikuvituksillamme…


Tiina: Mitä muuta voimme tehdä mielikuvituksillamme…




Isabelle: Olen niin valmis! Mitä muuta voimme tehdä mielikuvituksillamme..


Max: Me voimme matkustaa lentokoneella!


Tiina/ Isabelle: Jooo!

(they mime flying on an aeroplane) 

Tiina: Minne olemme matkalla toverit?


Isabelle: Minä tiedän! Jonnekin todella kauas


All to the holiday sun

O/S V/O: Ladies and gentlemen, Boys and Girls… Lets hear you go wild… I said lets hear 
you go wild… For the biggest band in Toonland, the brake through band of the year, live 
tonight here at Family Life… Its the toonstars.


They sing `Holiday Sun` 
Toonstars holding screen Bow exit 
They perform holiday sun 

                               What Makes The Dream Work 
Opening cartoon 
`Breaking out` 

They fall down 
Transition into stadium w. TUCK 
They do the Toonstars sign and retrieve mics 

Isabelle is doing laps and imaginary keep puppies around the stage.


Tiina: Hei, Isabelle! Mitä sinä teet?


Max: Niin Isabelle, mitä on meneillään?


Isabelle: Mitä on tapahtumassa? Minäpä kerron teille! Minä olen osallistumassa Toonland 
jalkapallo mestaruuksiin.


Tiina/Max: Toonlandin jalkapallo mestaruuksiin?


Isabelle: Näin on! Olen treenannut todella kovasti. Minulla on kova halu voittaa!


Tiina: Vau Isabelle! Olet todella päättäväinen voiton suhteen!


Max: Niin Isabelle, näyttää siltä, että sinulla on sydän mukana tässä!


Isabelle: Pelaan aina voittaakseni!


Tiina: Mutta Isabelle, eikä jalkapallo tiimissä ole 11 pelaajaa?




Max: Joo, ketkä ovat loput  kymmenen pelaajaa jatkapallo joukkueessasi?


Isabelle:Kymmenen muuta pelaajaa? Minä ne tarvitse kymmenen lisää pelajaa tiimiini.


Tiina: Olen hieman hämmentynyt… Mitä peli asemaa tulet pelaamaan?


Max: Olen varma, että olet hyökkääjä, eikä vain Isabelle?


Isabelle: Hyökkääjä, jep! Paras maalien tekijä!


Tiina: Ja entä… kuka on maalivahti?


Max: Näin on, tarvitset taitavan maalivahdin, jotta toinen joukkue ei pääse tekemään 
maaleja!


Isabelle: Meillä on mahtava maalivahti- Minä!


Tiina: Okei… mutta sitten… kuka tulee pelaamaan keski kentällä? Kuka syöttää pallon?


Max: Tämä on hyvin tärkeä asema- keskikenttä pelaajat juoksevat edes takaisin pallon 
perässä paljon!


Isabelle: Olen treenannut juoksua todella paljon. Olen varma, että ole hyvä keskikenttä 
pelaaja.


Tiina/ Max: Isabelle…..


Isabelle: Niiiiiiiiiin?


Tiina: Isabelle, olet urheilullisin nainen kenet olen koskaan tavannut.


Max: Näin on! Olen täysin samaa mieltä!


Isabelle: Kiitos paljon.


Tiina: Mutta, en usko, että tällä tavalla voitetaan jalkapallo otteluita. Ainakaan mitä olen 
ottanut selvää tutkimalla asiaa. 


Max: En ole koskaan kuullut jalkapallo joukkueesta, jossa olisi vain yksi pelaaja.


Isabelle: No, laittakaa turvavyöt kiinni, koska te pääsette näkemään jotain aivan 
uskomatonta. Varokaa!


CUE: Balls scene content: Isabelle kick the ball, heads the ball, knees the all, kick it 
again and then…. 

Isabelle: MAALIIIIIIIIII!!


Scores an own goal. 



Isabelle: Minun maali? Potkaisin omaan maaliini? Voi ei! En tule ikinä voittamaan 
maailman mestaruuden tällä tavalla!


Tiina: Älä ole surullinen, Isabelle. Minä tiedän mikä voisi autta sinua voittamaan. On aika 
TOONSTARS SHOOTING STARS


Cue toonstars shooting stars 
They teach Teamwork song 

Tiina: Noh Isabelle…. Mitäs tuumaat?


Max: Antoivatko shooting starssit ideoita sinulle?


Isabelle: Luulen, että shooting starssit ovat antaneet minulle mahtavan idean… Vaikka 
olisit MAHTAVA maalintekijä ja SAIRAAN HYVÄ maalivahti ja UPEA pelaaja…. Joskus 
sinun tarvitsee pelata joukkueella jotta voitat.


Tiina: Näin on! Vaikka olisit paras jossain, olet vielä vahvempi jos työskentelet tiimissä.


Max: Yksilö voi olla mahtava…. Mutta olemalla mahtava joukkueena on vielä upempaa.


Tiina: Osaatteko nimetä muita urheilulajeja joita voidaan pelata kaikki yhdessä?


Max:Missä muissa urheilulajeissa tai peleissä pelataan yhdessä?


Isabelle: On niin monia urheilulajeja. Mitä erilaisia urheilulajeja te tunnette?


Audience response 

Isabelle:Hei kaverit, minulle tuli mieleen todella hyvä tiimi!


Tiina: Mikä tämän tiimin nimi on?


Isabelle: Toonstars! Me olemme paras tiimi mitä tiedän!


Tiina: Luulen, että olet oikeassa Isebelle. Toonstarsit ovat kyllä hyvä tiimi.


Max: Olen todella onnellinen, että kuulun Toonstarseihin.


Isabelle: Näytetään kaikille miltä hyvä ryhmätyö näyttää meidän tulevalla konsertissa!


Tiina/Max: Tehdään se!


Toonstars holding screen Bows exit 

They perform Stand Up 



                        BENDING THE TRUTH


Opening cartoon 
Breaking out 
They all fall down 
Transition into toonstars recording studio 
They do the Toonstars sign retrieve mics 

Tiina: Hei kaverit, meillä on kiireinen päivä tänään. On niin paljon tehtävää.


Max: Ihanko totta Tiina? Kuinka täynnä on meidän aikataulu tänään?


Isabelle: Joka päivä on kiireellinen päivä Toonstarsina. Mutta mitä meillä on aikataulussa 
tänään?


Tiina: Meillä on tanssi harjoitukset, laulu viimeisteltävänä ja nimikirjoituksien kirjoittamien. 
Kaikki täytyy olla tehtynä ennen tämän illan konserttia.


Max: Tanssi harjoitukset, laulun säveltäminen JA nimikirjoituksien kiroittaminen? Tuon 
paljon tekemistä ennen tämän illan konserttia.


Isabelle: Me pystymme siihen! Me todellakin voimme treenata kaikkia meidän tansseja ja 
viimeistellä meidän uusia lauluja ja kirjoittaa nimikirjoituksia ennen tämän illan konserttia! 
Miten? Koska tiedän, että Tiinalla tulee olemaan kaikki järjestyksessä.


Max: Se on todellakin mahtavaa, että olet niin järjestelmällinen Tiina!


Tiina: No tämän on kyllä totta. Rakasta olla järjestelmällinen. Ja minä käytän minun äly 
kelloa KAIKEN järjestelemiseen!


Isabelle: Tuo kellon on kyllä hyvin älykäs.


Max: (sheepishly) Sinä kyllä rakas tuota kelloa, etkö vain Tiina?


Tiina: Kyllä! Se on minun lempi asiani. Se on tärkein, se on aivan mahtava. Se on RIKKI!


Isabelle: Sinun älykellosi on rikki? Tämän on kamalaa Tiina!


Max: Voi ei…. Oletko varma, että se on rikki Tiina? Ehkä… ehkä jos sammutat ja laitat sen 
päälle uudelleen?


Tiina: Ei, se on todellaki rikki. Voi ei en voi uskoa tätä! Miten ihmeessä tämä tapahtui? 
Olen aina niin varovainen sen kanssa!


Isabelle: Minulla ei ole mitään hajua miten olisit voinut rikkoa kellosi Tiina. Olet aina nii 
varovainen.


Tiina: Max, tiesitkö, että kelloni meni rikki?


Isabelle: Miten Tiinan kello meni rikki Max?




Max: No… Näin jättimäisen linnun taivaalla.


Tiina: Jättimäinen lintu?


Isabelle: Jättimäinen lintu!


Max: Kyllä, Se lensi alas missä kellosi oli ja nosti sen kynsillään.


Tiina: Se nosti kelloni kynsillään?


Isabelle: LINTU NOSTI KELLON KYNSILLÄÄN.


Max: Joo! Kyllä näin on. Ja sitten lintu pelästyi.


Tiina: Miten tämän lintu pelästyi?


Isabelle: Mitä tämä lintu pelästyi?


Max: Haamua!!


Tiina: Haamua?


Isabelle: Haamua!!


Kyllä, kyllä.Ja tämä haamu pelästytti linnun niin paljon, että kello tipahti kysnistään… 
varmaankin rikkoi sen. 


Tiina: Max… Haamu pelästytti linnun joka tiputti älykelloni? Ei kuulosta kauhean 
vakuuttavalta.


Isabelle: Haamu ja jättimäinen lintu tuntuvat olevan hieman epä vakuuttavilta.


Max: Mitä tarkoitatte? En minä pidä sitä ollenkaan epä vakuuttavalta? Ei tuossa ollut 
mitään hämärää.


Tiina/ Isabelle: Maaaax……


Tiina: Max, toivon kovasti, että tämä on totuus. Koska olet yksi mun parhaimmista 
kavereistani. Ja parhaat kaverit eivät valehtele toisillee. 


Isabelle: En usko, että Max valehtelisi parhaalle ystävälleen. Tämä olisi kamalaa.


Max: Sinä olet yksi minun parhaimmista ystävistäni Tiina ja minä…. Minä…. Voi ei! SE 
OLIN MINÄ, MINÄ RIKOIN ÄLY KELLOSI!


Tiina: Voi Max…


Max: Olen todella pahoillan, en halunnut, että suuttuisit minulle joten… Keksin koko 
tarinan linnusta ja haamusta.




Tiina: Tiedän, että et halunnut minun olevan vihainen sinulle Max. Mutta et saisi keksi 
tarinoita, jos olet mokannut tai tehnyt jotain väärää sinun pitäisi aina olla rehellinen 
ihmisille jotka välittävät sinusta. Valkoisten valheiden kertominen vain pahentaa tilannetta.


Isabelle:Näin on!Jos olet mokannut tai tehnyt jotain väärää tai tehnyt jotain hassua et saisi 
keksiä tarinoita, sinun pitäisi kertoa totuus. Ei todellakaan mitään lintu ja haamu tarinoita. 
Se vain pahentaa asioita.


Max: Olette oikeassa! Ei olisi ikinä pitänyt kertoa valkoista valhetta tai tuota hölmöä 
tarinaa. Minun olisi pitänyt kertoa sinulle totuus. Minä vahingossa pudotin sen. Olen …. 
Todella Pahoillani Tiina!


Tiina: Ei se mitään Max. Olen iloinen, että kerroit minulle totuuden. Uskon sen olevan 
vahinko ja rehellisyys on tärkeintä. 


Isabelle: Näin on Max, totuuden kertominen ei ole niin pelottavaa. Tiina tietää , että se oli 
vahinko. 


Max: En tule kertomaan valkoisia valheita tästä lähtien. Voi juku  te todellakin tuotte 
parhaat puoleni esiin minusta.


Tiina:Tämä oli hyvä opetus jonka opit tänään. Mitä sanotte jos opittaisi lisää. On aika 
TOONSTARS SHOOTING STARS.


Toonstars shooting stars  
Best of me 

Tiina: Voi kuinka ihanaa tuo oli. Ja nyt todellakin tarvitsen uuden kellon. Se on minun 
lempi asiani. 


Isabelle: Mikä on teidän lempi asianne?


Max: Niin, mikä on teidän lempi lelunne?


Tiina: Millä leluilla te tykkäätte leikkiä?


Audience response


Tiina: Voi Max, en voi uskoa minkä hullun tarinan keksit meille. Pakko myöntää, että 
sinulla on vilkas mielikuvitus.


Isabelle: Totta, se on aikamoinen tarina. Sinulla on aikamoinen mielikuvitus!


Max: No… se on totta. Minun mielikuvitukseni voi hieman karata. Mutta olen oppinut 
läksyni. Tulen ainoastaan käyttämään mielikuvitukseni hyvään tarkoitukseen tästä lähtien. 


Tiina: Mileikuvitus ei ole haitaksi oikeassa tarkoituksessa.


Isabelle: Kyllä, Ei ole paheeksi käyttää mielikuvitusta joskus. Niinkuin LAULUISSASI!


Max: Nyt mennään!





