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Rolomschrijving The Wiz:
Dorothy (V) Speelleeftijd: 15 – 20 jaar
Een mooie jonge heldin die vervoerd is naar Oz. Aanvankelijk droomt ze van het
verlaten van haar saaie Kansas leven, maar ontdekt dat thuis is waar haar hart is.
Ze woont op de boerderij van haar oom en tante samen met haar hondje toto.
Hoofdrol: Sterke zang en spel
Tante Em (V) Speelleeftijd: 45 – 65 jaar
De tante van Dorothy, getrouwd met boer Henry en verzorgster van Dorothy. Een
typisch midwesten bedrijfsmedewerker, haar voornaamste zorg is het onderhoud
van haar boerderij.
Bijrol: sterke zang en spel
Ome Henry (M) Speelleeftijd: 45 – 65 jaar
Een Kansas boer en de oom van Dorothy.
Kleine spel rol
Ensemble Kleintjes (inwonders van Oz) Speelleeftijd: 20 – 65 jaar
Inwoner van Oz, Munchkinland. Praat met een hoge stem en is clownachtig
gekarakteriseerd.
Eerste, tweede en derde kleintje: kleine spel rol
Ensemble: spel, dans en zang
Acadabra, de Goede Fee van het Noorden (V) Speelleeftijd: 30 – 40 jaar
Ze heeft magische krachten, die ze omschrijft als “trucjes”. Haar magische
vaardigheden laten haar vaker in de steek dan dat ze zou willen. Vileina, Glinda en
Sadista zijn haar zussen. Alleen met Glinda heeft ze een goede band.
Bijrol: sterke zang en spel
Vogelverschrikker (M) Speelleeftijd 20 – 50 jaar
Een vogelverschrikker die met Dorothy op weg gaat, op zoek naar een brein. Hij
hoopt dat The Wiz hem kan helpen. Hij is vriendelijk, onhandig en dommig omdat hij
geen hersens heeft.
Hoofdrol: sterke zang, spel en goede beheersing van fysiekspel
Kraaien (M/V) Speelleeftijd: 20 – 65 jaar
Pesten de vogelverschrikker.
Ensemble: spel, zang en dans
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Blikkenman (M) Speelleeftijd: 20 – 50 jaar
Een houthakker die in de loop van de tijd (letterlijk) is vastgeroest. Hij is een zeer
mechanische man die gelooft dat hij geen hart te hebben. Daarom sluit hij zich aan
bij Dorothy en haar zoektocht. Hij is een zachtaardige man, maar beweegt als een
robot.
Hoofdrol: sterke zang, spel en goede beheersing van fysiekspel
Gele Steenweg (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Dansende acteurs die samen de gele steenwerg vormen. Ze moedigen Dorothy en Co
aan hun weg te volgen ongeacht de gevaren.
Ensemble: spel, zang en dans
Laffe Leeuw (M) Speelleeftijd: 20 – 50 jaar
Het beest van het bos, die het avontuur aan gaat op zoek naar moed. Hij gaat met
Dorothy en co naar de The Wiz, die kan hem vast helpen. Hij is bang voor alles, en de
daaropvolgende verdriet is extreem over-the-top.
Hoofdrol: sterke zang, spel
Winkies (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Rat-achtige slaven van sadista
Ensemble: spel, zang en dans
Bangmakersballet (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Slaven van Sadista
Ensemble: spel, zang en dans
Papaverballet (V) Speelleeftijd: Flexibel
Dansende papavers die voor bedwelming zorgen. Door verleiding en hun magisch
stuifmeel zorgen ze dat je een gelukszalig gevoel krijgt en alles vergeet. Als je
daaraan toegeeft kom je nooit waar je zijn wilt.
Ensemble: spel en dans
Poortwachter (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Nukkig, arrogant persoon en is goedgelovig. Bewaakt de poort naar Smaragdstad.
Kleine spelrol
Smaragdstadburgers (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Zijn fraai en exotisch gekleed. Ze zijn wat je noemt Beautyful People en dat weten ze
ook.
Eerste burger – Tweede burger: kleine spelrol
Ensemble: spel, zang en dans
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De Wiz (M) Speelleeftijd: 30 – 65 jaar
Alle machtige leider over het land van Oz. Verbergt zijn ware aard achter de façade
van een temperamentvolle leider. Zijn ware identiteit is voor iedereen een raadsel.
Blijkt dat hij een boerenpummel is uit Nebraska.
Hoofdrol: sterke zang, spel
Graaf Slijmjurk de Eerste (M) Speelleeftijd: Flexibel
Opperwinkie en loopjongen van Sadista. Doet wat Sadista van hem vraagt. Is bij met
dat hij niet tot de lagere rangorde behoord. Maar leuk is anders.
Bijrol: Sterke zang en spel
Sadista, de Boze heks van het Westen (V) Speelleeftijd: 30 – 60 jaar
De schurk van het verhaal, die haar zinnen heeft gezet op de magische schoentjes
die Dorothy van haar zus heeft gekregen. Een komische, maar sluwe schurk.
Hoofdrol: sterke zang, spel
Boodschapper van Sadista (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Een onderdaan winkie van Sadista. Is heel erg bang voor haar. Vertelt Sadista de
laatste ontwikkelingen.
Kleine spelrol
Leider Kwaaie Aap (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Een hele erge slechterik. Wordt door Sadista ingehuurd. Heeft schijt aan Sadista en
wat dan ook
Spel en dansrol
Kwaaie Apen (M/V) Speelleeftijd: Flexibel
Worden in dienst genomen door Sadista om angst in te boezemen en Dorothy en Co
bang te maken.
Ensemble: Dans
Glinda, de goede fee van het Zuiden (V) Speelleeftijd: 30 – 50 jaar
Mooi, sierlijk en zeer wijs. Zowel etherisch (licht, vederachtig) als enigszins grillig,
begeleidt ze Dorothy.
Bijrol: sterke zang en spel
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