Karakterbeschrijvingen

Floortje:

Oudere zus Daan

Floortje is stoer en geeft niet snel op. Ze is de oudere zus van Daan en gedraagt zich er ook
erg naar. Daan thuisbrengen en zorgen dat hij veilig is is ten alle tijden haar prioriteit. Ze kan
vaak boos of bazig uit de hoek komen, maar altijd met de beste intenties en voor het best
zijn van haar vrienden. Net als de meeste anderen is Floortje erg handig met haar zwaard
en een echte vechtersbaas. Ze heeft een kort lontje maar zal nooit met opzet een onschuldig
iemand pijn doen. In andere woorden, de ultieme oudere zus en beschermer. Er zit ook een
zachtere kant aan Floortje die we gedurende het stuk steeds iets vaker te zien krijgen. Naast
dat ze veel om Daan en haar vrienden geeft, is ze namelijk ook (enigszins stiekem) verliefd
op Bas.
Inspiratie:

TYPE:
Meisje
14-24 jaar

- Leslie uit de film ‘Bridge to Terabithia’
- Mal uit de Disney film ‘Descendants’

Daan:

Broertje Floortje

Daan gedraagt zich (bijna) altijd zoals van hem verwacht wordt. Hij kijkt erg op tegen
Floortje. Ook is hij erg dapper en heeft hij veel levenslust. Hij wilt het liefst elk deel van
Fantasie zien en alles in zich opnemen met achttien zintuigen als dat mogelijk was. Hij heeft
veel energie, is slim en beschikt (aangezien Fantasie technisch gezien zijn fantasie is) over
een immens grote fantasie. Maar, aan het eind van de dag, klinken thuis, papa, mama en
zijn eigen bed ook wel heel aantrekkelijk.
Inspiratie:

TYPE:
Jongen
8-13 jaar

- Jess uit de film ‘Bridge to Terabithia’
- Bastian uit de film ‘Never ending story’

Tina:

Game karakter

Tina is niet voor niets de zombiejager. Ze is een extreem getalenteerde vechter, maar ze
heeft een heel groot hart. Ze neemt Tijger (indien nodig) onder haar vleugels en zou nooit
haar vrienden in de steek laten. Tina is de beste vriendin van Floortje en staat altijd voor
haar klaar. Tina heeft veel geduld en zoekt altijd naar het beste in anderen.
Inspiratie:

TYPE:
Meisje
14-25

- Evie uit de Disney film ‘Descendants’
- Mulan uit de Disney film ‘Mulan’

Bas:

Vriendje Floortje

Bas is vrij neutraal. Hij wordt makkelijk beïnvloed, met name door Floortje, maar heeft dit zelf
niet door. Bas is verliefd op Floortje en hij zou alles voor haar opgeven. Bas is echter veel te
bang om dit toe te geven aan Floortje. Bas is het mannelijke voorbeeld voor Daan.
Zodoende dat Daan ook goed luistert naar Floortje luistert (aangezien Bas dat ook doet).
Gelukkig wanneer Floortje echter een gevaarlijke keuze maakt of steun nodig heeft kan Bas
zich goed vermannen en klaar staan voor Floortje of voor wie dat nodig heeft.

-

Ben uit de Disney film ‘Descendants’

TYPE:
Jongen
16-26

Tijger:

Knuffel Daan

Tijger is later aangesloten bij de “vriendengroep” en daardoor minder bekend met de rest,
maar aangezien hij minder ontwikkeld is op sociaal vlak valt hem dat niet op. Hij is een
stuiterbal en heeft overduidelijk een ernstige vorm van ADD. Tijger is geobsedeerd met
koekjes en gaat NERGENS heen zonder zijn geliefde mand vol allerlei soorten koekjes. Hij
verteld het liefst aan alles en iedereen alles over zijn koekjes. De koekjes zijn zijn manier
van vrienden maken, hij denkt dat wanneer iemand zijn koekjes eet ze vrienden zijn. En na
jaren alleen te wonen in het bos en gevreesd te zijn is vrienden maken zijn levensdoel
geworden. Tijger is al wat ouder maar door het gebrek aan sociaal contact loopt hij wat
achter in zijn algemene ontwikkeling, hij is echter niet dom. Aan het eind zien we ook
duidelijk hoe erg Tijger gegroeid is aan zijn opoffering die voortkomt en symbool staat voor
zijn liefde voor Daan.
Inspiratie:

- Donkey van de Dreamworks films van Shrek
- Olaf van de Disney film ‘Frozen’
- Tijger uit de Winnie The Pooh series

TYPE:
Gender maakt niet uit
17-28

Aquaria:

‘Goede Fee’

Aquaria is het moederfiguur. Ze is van top tot teen één en al pure goedheid. Toch heeft ze
wel haar woordje klaar en een sterk karakter.
Inspriratie:

TYPE:
Meisje
17-25

- Wendy uit de Disney film ‘Peter Pan’
- The Queen uit de film ‘Bridge to Terabithia’

Evie:

Hulp Harafna

Evie is een van de hulpjes van Harafna. Evie is altijd al bij Harafna geweest en weet niet
anders dan Harafna op haar wenken te bedienen. Ze is de slimste van het stel maar haar is
geleerd om nooit open-minded te zijn. Het is zoals het is en door Harafna te dienen doet ze
het juiste.
Inspiratie:

- Shenzi uit de Disney film ‘Lion King’

TYPE:
Meisje
16-25
Steef:

Hulp Harafna

Steef is een van de hulpjes van Harafna. Hij staat onder Evie maar mede te danken aan zijn
grote mond is daar vaak niet zo heel veel van te merken. Hij heeft een agressieprobleem en
laat zijn honger voor geweld en conflict vaak doorschijnen. Desalniettemin is voor hem
duidelijk waar hij staat en zal hij uiteindelijk altijd luisteren naar Harafna (en Evie). Zijn
opgekropte woede reageert hij af op Dino.
Inspiratie:

- Banzai uit de Disney film ‘Lion King’
- Harry Hook uit de Disney film ‘Descendants 2’

TYPE:
Jongen
16-25
Dino:

Hulp Harafna

Dino is een van de hulpjes van Harafna. Hij staat onderaan en wordt gepest door Evie en
Steef. Hij is verreweg de domste maar niet een complete mislukking (ook al beweren
Harafna, Evie en Steef iets anders). Dino voelt zich/is verplicht tot het dienen van Harafna
maar voelt zich er nooit veilig of gewaardeerd. Dino heeft een crush op Tina. Dino heeft het
hart op de goede plek maar is nooit erkend op onheil eiland, dat heeft hem zeker geen goed
gedaan. Zijn postuur en taalgebruik hebben er dan ook onder geleden.
Inspiratie:

- Ed uit de Disney film ‘Lion King’
- Dobby uit de Harry Potter films

TYPE:
Gender maakt niet uit
15-27

