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PROGRAMME CONSIDERATIONS

Liaise with hotel for appropriate location to show the match and if/how this will effect your existing 
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STRUCTURE OVER VIEW 

o CARTOON 
o BREAKING OUT 
o DIALOGUE 
o TEACH DANCE – ‘TOONSTARS SHOOTING STARS’ 
o PERFORM SONG 
o QUESTION SECTION
o CLOSING DIALOGUE INTO ‘CONCERT’ 
o FINAL SONG 

PERFORMANCE AND INTERACTION NOTES 

o Maintain clear spacing, only strong ‘cartoon movements’, steer away from unclear naturalistic gestures 
o Headset to be in singing position during tracks, behind during dialogue with handheld mic 
o When asking kids to repeat, choose most appropriate language to say ‘EVERYBODY’ (all together, to kids) to ask 

them to interact 
o When choosing audience members to answer, ‘claim’ the response by pointing, preferably in most appropriate 

language, to avoid talking over each other or any confusion. 
o Teaching style to take the following format – Tina to explain the moves, whilst Isabelle demonstrates, repeat with 

Max singing the designated section. 
o Ensure props are placed at the back by the screen after open, and clear at the end of Toonstars. 
o Encourage audience participation and engagement by asking children direct, leading questions. 
o ‘Hear’ the correct answer if it fails to come. 
o Make sure during songs that you are familiar with breakdown of tracks, i.e. solo male or female lines, and mime 

only the appropriate sections. 



A LITTLE FAITH

o BREAKING OUT

They all fall down… 

o TRANSITION INTO RECORDING STUDIO w. TUCK (They do the Toonstars sign and retrieve mics )

TINA : Hörrni, det bästa jag vet är att vara med I Toonstars!

ISABELLE : Ja, jag älskar att vara med i Toonstars.

MAX: Ja att vara med I Toonstars är också det bästa jag vet!

TINA: Fast det finns några riktigt bra sångare och band där ute.

ISABELLE: Du har rätt, det finns några fantastiska sångare och band just nu!

MAX: Det finns så många underbara sångare och pop grupper I världen.

TINA : Zara Larsson är super! Jag älskar Zara Larsson!

MAX: Och vad tycker ni om Marcus och Martinus? Marcus & Martinus är grymma!

ISABELLE: Vet ni vilken jag älskar?! DESPACITO… LA LA LA LA LA … DESPACITO! LA LA LA LA LA 
DESPACITO! JUSTIN BEIBER!!!

They stare at her as she gets carried away. 

ISABELLE: Vadå?! Den är grym! V

TINA: Vet ni, det är dags för oss att börja med vår egen nummer ett låt hit! 

ISABELLE: Ja vi behöver en helt ny låt!

MAX: (nervous)  Vill ni att vi ska skriva en ny nummer ett hit låt?

TINA: Max, du skriver ju alla våra låtar, vad har vi?

ISABELLE: Precis Max, du är ju vår låtskrivare. Vad blir vår nya låt?

MAX: Jag vet inte om den är riktigt bra.

TINA: Du vet inte om den är bra nog?

ISABELLE: Varför tror du inte att den är bra Max? 2



A LITTLE FAITH

Max acts nervous and shy

TINA: Åh, jag är säker på att den är jätte bra Max. Tror inte ni också det?

ISABELLE: Ja det kommer bli en jätte bra låt, eller hur allihopa? 

MAX: Jag är inte säker…

TINA : Vad tror ni om att vi lär oss den tillsammans?

ISABELLE : Ja, låt oss hjälpa Max och lära oss den nya låten!

MAX: Vill ni alla verkligen hjälpa mig?

AUDIENCE RESPONSE

TINA : Det är dags för..... TOONSTARS SHOOTING STARS!

TRANSITION INTO TOONSTARS SHOOTING STARS HOLDING SCREEN

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

EVERYONE BEATS

Toonstars perform dance routine.

TRANSITION INTO RECORDING STUDIO

TINA : Det var fantastiskt! Ge våra ärade Toonstars en stor applåd!

ISABELLE: En stor applåd för våra nya Toonstars!

MAX: Allihopa slå klackarna I taket för våra små Toonstars! Jag mår så mycket bättre nu!

TINA: Jag är så glad att du känner dig bättre nu Max!

ISABELLE: Max, Jag är jätte glad att du känner dig bättre!

TINA: Ni är så duktiga på att vara Toonstars – Vad mer är ni bra då? 

MAX: Vilka andra talanger har ni?

ISABELLE: Vilka andra saker är ni bra på?
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A LITTLE FAITH

AUDIENCE RESPONSE

TINA: Är det inte underbart – Allihopa är bra på olika saker och alla är bra på något! Max du är en
fantastisk låtskrivare, Isabelle du är en riktigt bra dansare och jag är jätte duktig på matte!

ISABELLE: Ja, Tina du är riktigt smart! Max, du är ju en riktigt bra låtskrivare efter allt och jag är grym på
att dansa!

MAX: Ja, Isabelle du är en grym dansare och Tina är riktigt smart och jag … är.. EN DUKTIG 
LÅTSKRIVARE! Jag vet inte hur ni känner men jag är på ett superbra humör och jag skulle
verkligen vilja ha ett party nu!

ALL: ETT TOONSTARS PARTY! OCH NI ÄR ALLA VÄLKOMMNA!

Individual: Hejdå!

V/O : ‘Ladies, Gentlemen, Boys and Girls… Let’s hear you go wild…. I said let’s hear you go wild…. For 
the biggest band in Toonland, the break through band of the year, Live Tonight here at Family 
Life… It’s the TOONSTARZ!’

SWE: Mina Damer och Herrar, Pojkar och Flickor. Ge en stor applåd för det största bandet I Cartoon 
Land! Live här på vår scen I ….. FAMILY LIFE.
Vi är ärade att presentera … TOONSTARS!

THEY PERFORM TOONSTARS PARTY
TOONSTARS LOGO HOLDING SCREEN

Bows, exit
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THE WORLD TOUR
• OPENING CARTOON 

• ‘BREAKING OUT’ 

They all fall down. 

• TRANSITION INTO FAMILY LIFE HOTEL w. TUCK They do the Toonstars sign and retrieve mics.

TINA : Hej Max, Isabelle!  Jag tror vi klara det! Vi har tagit oss ut från Cartoon landet och nu... är vi här
I.....RIKTIGA VÄRLDEN!

MAX : Du har rätt Tina, kolla Isabelle! Vi är inte bara cartoons längre, vi är... RIKTIGA!

ISABELLE: Herregud! Toonstars är här! I riktiga världen! Tina, Max och jag Isabelle. Livs levande!

TINA: Wow, titta där! Riktiga barn!! (Peka mot barnen)

MAX: Wow, är dom....riktiga?

ISABELLE: Dom ser riktiga ut... livs levande barn!

TINA: Jag tror det.... Låt oss göra ett till vetenskapligt test...

ALL: Hej Hej!

TINA: Vi gjorde det!! Toonstars är här I 3D, ute från Cartoon landet och ute I den riktiga världen, vi har
massa nya vänner redan! 

MAX: Ja, dom vill säkert vara våra vänner, eller hur?

ISABELLE: Det skulle vara underbart om ni vill skulle vara våra vänner, vill ni det?

TINA: Nåja, det är riktigt kul att träffa er! Mina beräkningar visar vi är i (DESTINATION) Det här kan
vara det första stoppet på vår....

ALL: RIKTIGA VÄRLDSTURNÈ!  

MAX: Vår riktiga världsturne börjar här på (DESTINATION)

ISABELLE: Vi ska till många olika länder för vår världsturne. Ni måste lära er hur man dansar som en
toonstar! Det är dags för … TOONSTARS SHOOTING STARS

INTO TOONSTARS SHOOTING STARS HOLDING SCREN
They teach Toonstars party pre-chorus and T-O-O-N-S-T-A-R-HEY 
Give technician cue and return mics
PLAY TOONSTARS PARTY
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THE WORLD TOUR
TINA: Nu är vi redo för vår världsturne. Jag älskar att lära mig saker om nya länder. 

MAX: Hur säger man Hej på Norska?

ISABELLE: NORWEGIAN HELLO; Everyone – NORWEGIAN HELLO

TINA: Och på finska?

MAX: FINNISH HELLO; Everyone say – FINNISH HELLO

TINA: Vet ni några andra hej? 

ISABELLE: Ja, vet ni hur man säger hej på något mer språk?

MAX: Är det någon annan som kan säga hej på ett annat sätt?

(AUDIENCE REACTION)

TINA: Jag vet! I Amerika så ger dom en HIGH FIVE till alla! (KIDS HIGH FIVE)

TINA: Nu kan vi säga hej till olika människor från flera olika länder! Och det kan ni också!

MAX: Jag kan inte vänta tills vår världsturne! 

ISABELLE:          Och visa alla vårt Toonstars party! 

TINA: Wow! Det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån, för jag vet något som gör alla
människor glada på alla språk! 

ALL: Ett stort leende!!

TINA: Så om ni är från England

ISABELLE: Eller Sverige

MAX: Eller Norge

TINA: Eller någon annanstans I världen, så är ni aldrig ensamma om ni pratar vänskapens språk.
KOM IGEN ALLIHOPA, LÅT OSS SPELA EN AV VÅRA FAVORIT LÅTAR FÖR VÅRA NYA VÄNNER 
FRÅN HELA VÄRLDEN!

V/O : ‘Ladies, Gentlemen, Boys and Girls… Let’s hear you go wild…. I said let’s hear you go wild…. For 
the biggest band in Toonland, the break through band of the year, Live Tonight here at Family 
Life… It’s the TOONSTARZ!’

THEY PERFORM ‘EVERYONE BEATS’
TOONSTARS LOGO HOLDING SCREEN
Bows, exit 6



OPENING CARTOON 

‘BREAKING OUT’

They all fall down

TRANSITION INTO FAMILY LIFE HOTEL w. TUCK 
They do the Toonstars sign and retrieve mics

TINA:                  Guys! News just in! Our latest single is at number one!

MAX:                  We’re at number one? That’s awesome!

ISABELLE: I knew we’d be number one! No doubt!

TINA:                  Which means… I think we deserve a holiday!

MAX: A holiday! Great idea!

ISABELLE: A holiday? YES! You know what that means? SIMMA! Jag är grym på att simma! Kolla!      
(Simmar runt scenen)

MAX: Och jag älskar att snorkla och titta på alla häftiga fiskar!

TINA: Vi kan simma OCH snorkla! Enligt mina beräkningar borde det finnas en strand här någonstans. 
Kom igen vi hoppar in I Toonmobilen och tittar efter!

TOONSTARS STING INTO BEACH

MAX: Det här stället ser coolt ut. Och jag slår vad om att det finns massa häftiga fiskar här som jag 
kan se!

TINA: Och massa fler olika djur! 

CUE TURTLE AND BAG ONTO SCREEN

MAX: Jag är så glad att få se alla dessa djur och fåglar och fiskar men vänta.. Vad är det där?! ÄR DET 
ETT SJÖMONSTER!!??

TINA: Va inte rädd Max. Det där är inget sjömonster! Jag har precis googlat och det finns inga
sjömonster! Det ser ut som... en sköldpadda I trubbel!

ISABELLE: Det är en sköldpadda!

MAX: Men vad är fel med sköldpaddan?

TINA: Det ser ut som om han fastnat I en plast påse!

ISABELLE: Plast påse? Men fy! Varför kastar han inte bara iväg plast påsen?
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MAX: Han kan inte! Titta på han. Den stackars sköldpaddan har fastnat I plastpåsen.

TINA: Fort! Låt oss rädda honom!

MAX/IS: Rädda honom!

TURTLE RESCUE CUE

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

TINA: En sköldpadda räddad!

MAX: Bra jobbat Tina! Snabbt tänkt av dig!

ISABELLE: Bra gjort av dig Tina!

TINA: Problemet är Max, att det finns många människor som inte vet att det kan skada djuren på
stranden när man lämnar skräp där.

MAX:  Nåja, vi måste låta människor veta att skräp och förorening kan skada dom stackars djuren och
se till att dom får hjälp så vi kan rädda alla djuren.

ISABELLE: Jag önskar alla visste hur farligt skräp är för naturen!

TINA: Det är dags för TOONSTARS SHOOTING STARS

TOONSTARS SHOOTING STARS HOLDING SCREEN

THEY TEACH STAND UP

TINA: Bra! När allihopa hjälps åt så är jag säker på att vi alla kan göra en skillnad!

MAX: Vi kan alla göra en skillnad om vi gör vårt bästa.

ISABELLE: Och om vi ger 100% så kommer vi göra en stor skillnad!

TINA: Vilka andra djur kan man hitta på stranden?

MAX:                   Can you think of any anumals and fish we might find at the beach? 

ISABELLE:            I bet you can think of some animals we can find at the beach, can’t you? 

(AUDIENCE RESPONSE)

TINA:                  Just think of all the animals we can help!

MAX:                  We can all look after my fishy friends together.

ISABELLE:           There are LOADS of animals we can help.
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TINA: Låt oss göra en pakt! Ett toonstars löfte!

MAX : Toonstars löfte!

ISABELLE: Toonstars löfte!

TINA: Okej allihopa! Vem lovar att inte längre lämna skräp på stranden?

TINA: Inga plastpåsar! 

HOT KEY BAGS

MAX: Inga plastflaskor!

HOT KEY POP

ISABELLE: Ingenting!

HOT KEY RUBBISH

TINA:          Great! When we work together, we can do anything! We can move Mountains!

MAX:          We can Move Mountains? That reminds me of one of our sings!

ISABELLE:   Let’s celebrate by singing – We can move mountains!

V/O : ‘Ladies, Gentlemen, Boys and Girls… Let’s hear you go wild…. I said let’s hear you go wild…. For 
the biggest band in Toonland, the break through band of the year, Live Tonight here at Family Life… It’s the 
TOONSTARZ!’

V/O: Mina Damer och Herrar, Pojkar och Flickor. Ge en stor applåd för det största bandet I Cartoon Land! Live här
på vår scen I ….. FAMILY LIFE.
Vi är ärade att presentera … TOONSTARS!

(TOONSTARS RE-ENTER)

PERFORM MOVE MOUNTAINS
TOONSTARS HOLDING SCREEN

Bows, exit!
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OPENING CARTOON 

‘BREAKING OUT’

They all fall down

CUE SCREEN CONTENT TOONSTARS HQ
They do the Toonstars sign and retrieve mics

TINA: Pieww Pieww Pieww! Det här data spelet är bara så bra.

ISABELLE: Tina! Du har spelat det där spelet i flera timmar nu.

MAX: Ja Tina, Du har spelat hur länge som HELST

TINA: Ja men jag är på sista nivån och om jag bara koncentrerar mig lite till

ISABELLE: Men Tina, Jag vill bara gå ut och göra något kul NU!

MAX: Att vara fast inomhus hjälper verkligen inte min kreativitet….

TINA: Vänta bara …. EN…. MINUT…. Åh nej! Jag förlora!

ISABELLE: Ja! Va bra, jag är glad att du är färdig!

MAX: Isabelle, det var inte så snällt. Men.. Jag är glad du är tillbaka med oss igen Tina!

TINA: Nåja, jag klarade mig ganska långt; låt mig bara uppdatera min status på Toonstagram med mitt 
nya resultat.

ISABELLE: Du är ALLTID på Toonstagram, Tina

MAX: Ja, jag är otrolig att du är … beroende av Toonstagram, Tina

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

TINA: OKEJ! 

ISABELLE: Okej. 

MAX:                  Okej.

They stand and look awkward. 

CUE: DING 

TINA: Åh titta! Vi har fått en ny följare på Toonbook! 

ISABELLE/MAX: TINA! 10
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TINA: Okej då, så vad ska vi göra?

ISABELLE: Det finns massor av saker vi kan göra utomhus…

MAX: Ja det finns så många lekar vi skulle kunna göra utomhus.

TINA : VILKA LEKAR KAN VI GÖRA UTOMHUS?

ISABELLE: VILKA LEKAR KAN VI GÖRA UTOMHUS?

MAX: VILKA LEKAR KAN VI GÖRA UTOMHUS?

Responses and repetition.

TINA: Det var några riktigt bra idéer på vad vi kan göra utomhus! Kom så går vi!

CUE: TOONSTARS TRANSITION (They look around, happy ) 
CUE: THUNDERCLAP

(It starts to rain..... They come back in a fluster.) 
CUE: TOONSTARS TRANSITION BACK INSIDE

TINA: Det regnar! 

ISABELLE: Jag blir helt genom blöt!

MAX: Det är en riktig storm där ute! Men jag har en idé… ska vi inte… låtsas att solen skiner...?

TINA: Du har rätt Max, om vi använder vår fantasi, så kan vilken dag som helst bli en solig dag.

ISABELLE: Jag tänker använda min fantasi så mycket så jag får en sol bränna!

MAX: Och jag vet att alla våra vänner har mycket fantasi också… Det är dags för…. 

ALL TOONSTARS SHOOTING STARS

CUE TOONSTARS SHOOTING STARS

THEY TEACH AND PERFORM THE IMAGINATION SONG

11

PURE IMAGINATION



TINA: Hörrni, Jag tror ni har rätt. Nu när min fantasi är på topp så har jag en miljon idéer om vad vi 
kan göra. Jag tänker mig att jag vinner nobel priset..  Nämen tackar tackar allesammans. 

ISABELLE: JAAAA!! I MIN FANTASI SÅ HAR JAG VUNNIT OLYMPISKA SPELEN!!!! TJOOOHOOO!!!!!
JAG VANN!!!!! 

MAX: Åh Isabelle! Vet du vad mer vi skulle kunna göra med vår fantasi…

TINA: Vad mer kan vi göra med vår fantasi, Max?

ISABELLE: Jag är redo! Vad mer kan vi göra med vår fantasi?

MAX: Vi kan åka med ett flygplan! TINA, ISABELLE JAAA!

(They mime flying on an airplane.)

TINA: Vart ska vi någonstans då hörrni?

ISABELLE: Jag vet vart vi ska! Någonstans LÅNGT BORTA!

ALL: VI SKA TILL "HOLIDAY SUN"

O/S V/O: ‘Ladies, Gentlemen, Boys and Girls... Let’s hear you go wild.... I said let’s hear you go wild.... For
the biggest band in Toonland, the break through band of the year, Live Tonight here at Family the TOONSTARS!’

V/O: Mina Damer och Herrar, Pojkar och Flickor. Ge en stor applåd för det största bandet I Cartoon Land! Live här
på vår scen I ….. FAMILY LIFE.
Vi är ärade att presentera … TOONSTARS!

(TOONSTARS RE-ENTER)
• THEY SING 'Holiday Sun’
Toonstars holding screen, bow and exit
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OPENING CARTOON 

‘BREAKING OUT’

They all fall down

TRANSITION INTO STADIUM w. TUCK 
They do the Toonstars sign and retrieve mics

ISABELLE is doing laps and imaginary keepy uppies around the stage. 

TINA: Hej Isabelle, Vad gör du för något?

MAX: Ja precis Isabelle, vad är det som händer? 

ISABELLE: Vad det är som händer? Ja jag ska berätta för er vad som händer! Jag ska vara med i Toonlands
Fotbolls Mästerskap.

TINA/MAX: Toonlands Fotbolls Mästerskap?

ISABELLE: Ja jag har tränat riktigt hårt. Jag har ÖGONEN PÅ MÅLET. 

TINA: Wow Isabelle, du är verkligen fast besluten att vinna!

MAX: Ja Isabelle, det verkar som om du helhjärtat satsar på att vinna.

ISABELLE: JAG SPELAR ALLTID FÖR ATT VINNA.

TINA: Men….Isabelle… Är det inte… Elva spelare i ett fotbollslag?

MAX: Ja, vilka är dom andra tio spelarna i ditt fotbolls lag?

ISABELLE: Tio andra spelare? Jag behöver inte tio andra spelare.

TINA: Jag är lite förvirrad. Vilken position spelar du?

MAX: Jag slår vad om att du är en anfallare, eller hur Isabelle?

ISABELLE: ANFALLARE JA. BÄSTA MÅLSKYTTEN.

TINA: Och… Vem är din målvakt?

MAX: Du behöver en bra målvakt som ser till att det andra laget inte gör mål!

ISABELLE: Vi har en utmärkt målvakt - JAG! 13

WHAT MAKES THE DREAM WORK? 



TINA: OKEJ… Men.. Vem ska spela i mitten? Och passa bollen?

MAX: Det är en viktig position - mittfältaren springer upp och ner för planen jätte mycket!

ISABELLE: Jag har övat på att springa så jag är säker på att jag kommer bli en bra mittfältare

TINA/MAX: Isabelle……

ISABELL: Jaaaaa? 

TINA: Nå, Isabelle du är den bästa sporttjejen jag någonsin mött.

MAX: Ja det finns inga tvivel om att du är jätte duktig spelare!

ISABELLE: Tack så mycket.

TINA: Men, jag tror inte riktigt det är så man vinner en fotbolls match. Inte om man skulle gå efter min 
undersökning.

MAX: Jag har aldrig hört om ett fotbolls lag med bara en spelare...

ISABELLE: Nåja, spänn fast era säkerhetsbälten allihopa. För nu kommer ni få vittna något riktigt speciellt. 
DUCKA!

CUE: BALLS SCREEN CONTENT : Isabelle kicks the ball, heads the ball, knees the ball, kicks it again and then ....

ISABELLE: MÅÅÅÅÅÅÅL! 

Scores an own goal.

TINA: Wow Isabelle, det där var strålande men…

MAX: Ja verkligen imponerande men …

She sees that it is her goal.

ISABELLE: MITT MÅL? Gjorde jag mål på mig själv? Åh nej! Jag kommer aldrig vinna världs mästerskapet på
det här sättet!

TINA: Var inte ledsen Isabelle, Jag vet något som kan hjälpa dig att vinna Mästerskapet.

MAX: Ja, det finns absolut något vi kan göra för att hjälpa dig vinna.

It’s time for TOONSTARS SHOOTING STARS!
CUE TOONSTARS SHOOTING STARS They teach ‘MOVE MOUNTAINS’ song 14
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TINA: Nå Isabelle…. Vad tycker du?

MAX: Har Shooting Stars gett dig några idéer?

ISABELLE: Jag tror att Shooting Stars har gett mig en bra idé… Antar jag… Att även om du är en LYSANDE 
målskytt, och en RIKTIGT BRA målvakt och en FANTASTISK spelare.. Så behöver man ibland
jobba som ett team för att kunna vinna?

TINA: Det är rätt! Även om du är bäst på någonting, så är ni ännu bättre om ni jobbar som ett lag. 

MAX: En person kan vara bra… Men att vara i ett lag kan göra en ännu bättre.

TINA: Jag undrar om ni vet några andra sporter som vi skulle kunna spela alla tillsammans?

MAX: Vad för andra sporter skulle vi kunna spela tillsammans i som ett lag?

ISABELLE: Det finns så många olika lagsporter. Vilka känner ni till? 

AUDIENCE RESPONSE

ISABELLE: Hörni – jag kom precis på ett jättebra team!

TINA/MAX: Vilket då?!

ISABELLE: The Toonstars! Vi är det bästa teamet jag vet!

TINA: Jag tror du har rätt, Isabelle - The Toonstars är ett bra lag.

MAX: Jag är så glad att jag tillhör Team Toonstars.

ISABELLE: Låt oss veta visa allihopa hur lagarbete ser ut - i vår nästa konsert! 

TINA/MAX: VI GÖR DET!

O/S V/O: ‘Ladies, Gentlemen, Boys and Girls... Let’s hear you go wild.... I said let’s hear you go wild.... For
Guys. I just thought of a great team! Who’s that?
The Toonstars. We are one of the best teams I know.
the biggest band in Toonland, the break through band of the year, Live Tonight here at Family the TOONSTARS!’

Mina damer och Herrar, Pojkar och Flickor.. Låt oss höra er jubla… Jag sa låt oss höra er jubla.. För vet ni vad, jag 
tänkte precis på ett fantastiskt lag. Och vilket kan det vara?
`The Toonstars så klart! Det bästa teamet jag vet. Det största bandet i Toonland, här i TUIFAMILYLIFe …. 
Hotell….Här kommer dom.. The TOONSTARS+

Toonstars Reenter and perform Stand Up

Bows and exit
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BENDING THE TRUTH
OPENING CARTOON 

‘BREAKING OUT’

They all fall down

TRANSITION INTO TOONSTARS RECORDING STUDIO

They do the Toonstars sign and retrieve mics

TINA: Hörrni, vi har en fullspäckad dag idag! Det är så mycket att göra!

MAX: Jaså Tina? Vad har vi på schemat idag?

ISABELLE: Varje dag är en fullspäckad dag för en Toonstar. Men vad ska vi göra idag?

TINA: Vi har danser att öva på, låtar att göra klart och autografer att signera! Allt innan kvällens
konsert!  

MAX: Öva på danser, skriva låtar OCH signera autografer? Det är verkligen mycket att göra innan
konserten i kväll! 

ISABELLE: Vi kan göra det! Vi kan absolut öva på alla våra danser, och skriva klart våra låtar och signera alla
autografer innan kvällens show! Hur? För jag vet att Tina kommer att ha allt organiserat.

MAX: Det är bra att du är så organiserad Tina!

TINA: Det är sant! Jag älskar att vara organiserad. Och jag använder min smarta klocka för att
organisera ALLTING!

ISABELLE: Din klocka är verkligen riktigt smart.

MAX: (Sheepishly) Du älskar verkligen den där klockan, eller hur Tina...

TINA: Ja det är min favorit sak. Min viktigaste ägodel. Den är fantastisk. Den är TRASIG!

ISABELLE: Är din klocka trasig? Åh nej va hemskt Tina!

MAX: Åh nej… Är du säker på att den är trasig, Tina? Du kanske… Kanske kan stänga av den och starta
den igen?

TINA: Nej den är garanterat trasig. Åh nej jag kan inte förstå att det är sant! Hur kunde detta hända? 
Jag som alltid är så försiktig.

ISABELLE: Jag kan inte förstå hur du förstörde den Tina! Du är alltid så försiktig med den.
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BENDING THE TRUTH
MAX: Jag vet inte hur du kan ha förstört den… Ehmm.. Ehmm... Åh.. Jag tror jag kanske vet.

TINA: Max, vet du hur min klocka gick sönder?

ISABELLE: Hur gick klockan sönder, Max?

MAX: Ja, jag såg en gigantisk fågel som flög ner från himmelen. 

TINA: En gigantisk fågel? 

ISABELLE: EN GIGANTISK FÅGEL?

MAX: Ja, och han flög ner mot din klocka och tog upp den med sina klor.

TINA: Han tog upp den med sina klor?

ISABELLE: HAN TOG UPP DEN MED SINA KLOR?

MAX: Ja, Ja det gjorde han. Och sen… Blev fågeln rädd!

TINA: Hur blev fågeln rädd?

ISABELLE: Vad gjorde fågeln rädd?

MAX: ETT SPÖKE!

TINA: Ett spöke?! 

ISABELLE: ETT SPÖKE!!!!!

MAX: Ja precis! Och spöket skrämde fågeln så pass att han tappade klockan och …. Det är nog därför
den är trasig.

TINA: Max….Så spöket skrämde den gigantiska fågeln och han tappade min klocka? Det verkar väldigt
osannolikt.

ISABELLE: Det här spöket och den gigantiska fågeln verkar ganska misstänksamt...

MAX: Vad menar du?! Jag tycker inte det är misstänksamt. Inte misstänksamt alls.

TINA/ISABELLE: Maaaaaaaaax...…..
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BENDING THE TRUTH
TINA: Max, Jag hoppas verkligen att du berättar sanningen. För du är en av mina bästa vänner. Och

bästa vänner säger inte lögner till varandra.

ISABELLE: Jag tror inte att Max skulle berätta en lögn till en av sina bästa vänner. Det vore hemskt. 

MAX: Du är verkligen en av mina bästa vänner, Tina.. Och jag… jag.. Åh nej! DET VAR JAG! JAG 
FÖRSTÖRDE DIN KLOCKA!

TINA/ISABELLE: Åh Max ….

MAX: Jag är ledsen. Jag ville inte att du skulle vara arg på mig, så jag … HITTA PÅ HISTORIEN OM 
FÅGELN OCH SPÖKET.

TINA: Om du har gjort ett misstag eller varit med om en olyckshändelse, så borde du alltid vara ärlig
mot alla som bryr sig om dig. Att berätta en lögn gör det bara värre. Jag vet att du inte ville att
jag skulle vara arg på dig Max. Men du borde inte hitta på historier så där.

ISABELLE: Ja det är sant. Om du har gjort ett misstag eller gjort något dumt så borde du berätta
sanningen. Och absolut inte hitta på historier om fåglar och spöken. Då blir det bara värre.

MAX: Du har rätt. Jag skulle aldrig ha sagt dragit en lögn och hittat på den där dumma historien. Jag 
skulle ha sagt sanningen. Jag råkade tappa den. Jag är SÅ LEDSEN TINA.

TINA: Det är okej, Max. Jag är glad att du berättade sanningen. Jag är säker på att det var en
olyckshändelse och ärlighet varar längst.

ISABELLE: Där ser du Max, att berätta sanningen var inte så läskigt. Tina vet att det var en olyckshändelse.

MAX: Jag kommer aldrig att dra en lögn igen. Tjejer, ni tar verkligen fram det bästa I mig.

TINA: Det är en bra läxa att lära sig! Och vad tror ni om att lära oss något mer? Det är dags för: 
TOONSTARS SHOOTING STARS! 

TOONSTARS SHOOTING STARS BEST OF ME

TINA: Det där var fantastiskt! Och nu behöver jag verkligen en ny klocka. Det är verkligen min favorit
sak.
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BENDING THE TRUTH
ISABELLE: Vad är eran favorit sak? 

MAX: Ja vad är er favorit leksak?

TINA: Vad är er favorit leksak att leka med?

AUDIENCE RESPONSE

TINA: Åh Max. Jag kan inte förstå vilken tokig historia du kom på. Du har en riktigt aktiv fantasi!

ISABELLE: Ja det där var en historia för sig – Vilken fantasi du har! 

MAX: Jaa... Det är sant.. Min fantasi kan vara lite galen ibland. Men jag har lärt mig min läxa. Jag 
kommer endast att använda min fantasi för BRA saker från och med nu.

TINA: Det är ingenting fel med lite fantasi – vid rätt tilfälle! 

ISABELLE: Ja det är inte en dålig sak att använda sin fantasi – Som I våran låt! Max! Nu kör vi! 

(THEY LEAVE)
O/S V/O: ‘Ladies, Gentlemen, Boys and Girls... Let’s hear you go wild.... I said let’s hear you go wild.... For

the biggest band in Toonland, the break through band of the year, Live Tonight here at Family the TOONSTARS!’

Mina damer och herrar, pojkar och flickor. Låt oss höra er jubla… jag sa låt oss höra er JUBLA.. För här kommer
det största bandet i Toonland,. Här på vår scen i TUI FAMILY LIFE …… Hotell, Här kommer the TOONSTARS.

(TOONSTARS RE-ENTER)
THEY PERFORM IMAGINATION SONG
• TOONSTARS HOLDING SCREEN Bows, exit! 


