Hoofdrollen
Naam

Rolomschrijving

Elle Woods

Een fabuleuze meid die voor de liefde van haar
leven alles drastisch omgooit. Ze volgt haar exvriendje naar Harvard. Daar realiseert zij zich dat ze
meer te bieden heeft dan alleen mooi zijn en een
sprankelende persoonlijkheid.
Vrouw
Bereik: Sopraan Belt Gb2 - G5

Warner Hutington |||

Een knappe, egoïstische, oppervlakkige jongen die
Elle’s hart breekt en op weg gaat naar Harvard.
Man
Bereik: Tenor Eb3 - Ab4

Emmet Forrest

Een slimme en gevoelige rechtenstudent die Elle
onder zijn hoede neemt. Hij is charmant,
eigenzinnig, sympathiek en vriendelijk.
Man
Bereik: Tenor B2 - A4

Vivienne Kengsington

Een slimme en gehaaide rechtenstudent. Ze is
Warner’s verloofde. In eerste instantie wil ze niks
van Elle weten, maar later worden ze vriendinnen
Vrouw
Bereik: A3 - F5

Professor Callahan

Een pompeuze, manipulatieve professor in rechten
van Harvard. Hij is zeer succesvol in zijn beroep,
maar bepaalde persoonlijke zaken hebben het
daglicht nog niet gezien.
Man
Bereik: Bartion A2 - F#4

Paulette Buonofonte

Een onbezonnen, zorgzame, iets wat asociale
kapper. Ze is goed bevriend met Elle en verlangt er
al een tijdje naar om weer de liefde van haar leven
te vinden. Haar ex-man heeft haar hond gestolen en
hoopt deze weer ooit terug te krijgen.
Vrouw
Bereik: Sopraan Belt A3 - A5

Brooke Wyndam

Een pittige meid die beroemd is om haar
Sportvideo’s. Vroeger was zij lid van de Delta Nu
Girls. Ze is energiek en charismatisch, maar staat
momenteel terecht voor moord die zij gepleegd zou
hebben.
Vrouw
Bereik: A3 - G5

DELTA NU Meiden
Margot, Pilar, Serena

Echte hartsvriendinnen van Elle die regelmatig
optreden als het “Griekse koor” van Elle.
Margot is idioot, Pilar is brutaal en, Serena is
verslaafd aan Starbucks en spray tan!
Vrouw
Bereik: Sopraan G#3 - F5

Enid Hoopes

Een knotsgekke student intellectuele rechten
Vrouw
Bereik: Sopraan G3 - G5

BIJrollen
Naam

Rolomschrijving

Kyle Brendan O’Boyle

Een leuke jongen om te zien, zeer goede danser.
Hij werkt bij PostNL en brengt regelmatig pakjes
langs bij Paulette.
Man

Winthrop, Lowell & Pforzheimer

Deze drie mannen vormen de toelatingscommissie
van Harvard.
Man

Leilani & Kate

Elle’s andere Delta Nu meiden,
Vrouw
Bereik: Alt Bb3 - Eb5

Chutney Wyndham

De gestoorde stiefdochter van Brooke Wyndam. De
verborgen schurk die haar eigen vader heeft
vermoord waar Brooke nu van wordt verdacht.
Vrouw

Nikos Argatiakos

Brooke’s “pool boy” Hij is getuigen bij de
rechtszaak van Brooke. Hij verklaart tegen de
rechter dat hij een aﬀaire heeft gehad met Brooke.
Rol: Gay & Europees
Man

Carlos

Carlos onthult dat Nikos geen aﬀaire heeft gehad
met Brooke, maar juist aan het viezelevozelen is het
geweest met Carlos.
Man

Dewy

Paulette’s ex-vriend die al haar spaargeld en haar
hond heeft ingepikt.
Man

Rechten studenten

Aaron Schultz (Tenor)
Sundeep Padamadan (Bariton/Tenor)
Man
Bereik: Sopraan G#3 - F5

Mr & Ms. Woods

Elle’s moeder
Bereik: Alt C4 - E5
Moeder die houdt van dure kleding, mooie
sierraden. Is in staat om haar dochter een nieuwe
neus te geven voor een goed schoolrapport.
Elle’s vader
Bereik: Baritone D3 - E#4
Rijke pappie, houdt van golf, verwend haar dochter
graag.

Chad

Beroemde rapper die Elle probeert weg te lokken
van haar studie.

Ensemble Rollen

Verkopers, jury tijdens de rechtzaak, studenten.

