
 

Rollen omschrijving Disney’s “High School Musical”

Troy Bolton (M) | Hoofdrol, sterke zang en spel. 
De meest populaire jongen op East High, hij is de ster van het basketbalteam dat smacht om 
meer te zijn dan wat mensen willen dat hij is. Troy ontdekt zijn liefde voor muziek, maar wei-
gert het toe te geven. Sportief, aantrekkelijk en een echte leider. Hij heeft een crush op Ga-
briella. 

Gabriella Montez (V) | Hoofdrol, sterke zang en spel. 
Het nieuwe meisje op school. Ze probeert zich te mengen en wil niet in hokjes geplaatst wor-
den op haar nieuwe school. Uiteindelijk wordt ze verliefd op Troy. Ze is mooi, verlegen en slim. 

Ryan Evans (M) ) | Hoofdrol, sterke zang, dans en spel. 
Sharpay's broederlijke tweeling en een zelfbedrieglijke 'ster in wording'. Hij voelt zich meestal 
het zwaarst getroffen door de aanvallen van Sharpay en leeft onder haar schaduw. Hoewel hij 
een diva imago heeft, wil hij toch ook graag veranderen.

Sharpay Evans (V) | Hoofdrol, sterke zang, dans en spel. 
De egocentrische diva-ster van de schoolmusicals. Ze is de oudere tweelingbroer van Ryan en 
de alfahond. Ze denkt dat ze de beste musical ster is en grijpt die titel alsof haar leven ervan 
afhangt, ongeacht wat de kosten voor anderen zijn. 

Chad Danforth (M) | Bijrol, sterke zang en spel. 
Troy's beste vriend. Een sterbasketbalspeler, hoort bij de atleten. Zeer gericht op het winnen 
van zijn schoolkampioenschappen basketbal, maar begrijpt langzaam dat er misschien meer 
in deze wereld zit, inclusief zijn crush op Taylor. 

Taylor Mckessie (V)  | Bijrol, sterke zang en spel. 
Het competitieve studiebol van de school en voorzitter van de Science Club. Ze overtuigt haar 
vriendin Gabriella om deel te nemen aan het Science Decathlon-team. Taylor heeft een ver-
borgen zwak voor Chad, die ze verbergt. 

Zeke Baylor (M) | Bijrol, sterke zang en spel. 
Een basketbalspeler van het Wildcats Team. Energiek en charismatisch. Hij heeft twee gehei-
men: een oogje op Sharpay en liefde voor bakken, die hij blij en opgelucht is om uiteindelijk te 
onthullen. 

Jack Scott (M/V) | Bijrol, sterk spel. 
De nieuwslezer/radio omroeper van de middelbare school. Is verlegen en onzeker tegenover 
de rest van de kinderen, maar soepel en zelfverzekerd over de microfoon. Bekend als de "flu-
welen stembanden van East-High." 

Kelsi Nielsen (M/V) | Bijrol, sterk spel. 
De repetitiepianist en componeert zelf voor de dramaclub, die haar/zijn musical op school laat 
produceren. Onder haar/zijn verlegen gedrag is Kelsi een openhartig vuurwerk en kan ze/hij 
soms nog knallend uit de hoek komen.



Coach Bolton (M) | Bijrol, sterk spel. 
De strenge basketbalcoach en de vader van Troy. Hij verloor jaren geleden de belangrijkste 
basketbalwedstrijd op East High en wil dat zijn zoon wel gaat slagen waar hij faalde. Verblind 
door zijn ambitie voor zijn zoon, is hij nog steeds een goede kerel en een trotse vader. 

Mevrouw Darbus (V) | Bijrol, sterk spel. 
De gekke, excentrieke Dramaclubleraar. Ze heeft in haar zelf gekeerde toneel momenten maar 
heeft vooral hart voor haar studenten en moedigt ze constant aan. Gepassioneerd door de 
kunst van het theater.

Meneer/mevrouw Tenny (M/V) (kleine bijrol) | Bijrol, sterk spel. 
De scheikunde leerkracht die al jaren op East High werkt. Hij wil zijn leerlingen graag de ken-
nis van zijn vak overdragen en er voor zorgen dat de Science club de Science-wedstrijd gaat 
winnen. 

Daarnaast zijn er diverse ensemble rollen met dans, zang solo’s en tekst:

• Basketballers (M) 
• Cheerleaders (M/V) 
• Nerds (M/V)
• Skaters (M/V)


