
 
Rollenomschrijving Hairspray – Plzier Entertainment 
 
Ensemble 
Corny Collins (8)dansers, the dynamites, directeur van de Corny Collins Show, 
gymleraar, agent en vele andere ensemble rollen met veel (solo)zang, dans 
en spel! 
Leeftijd:14 tot 25 
Zang: Gemiddeld 
Spel: Gemiddeld 
Dans: Gemiddeld/sterk 
 

Tracy Turnblad 
Een vrolijke tiener met een groot hart die ervan droomt een dansster te zijn in 
de Corny Collins show. Tracy is niet bang om zichzelf te zijn en op te komen 
voor waar ze in gelooft. Ze is vriendelijk, meedogenloos, en goedhartig.  

• Geslacht: vrouw 
• Leeftijd: 16-25 
• Zang: Sterk 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld 

 

Corny Collins 
De charismatische gastheer van de Corny Collins 'Show.   
Goed uitziend en praat vlot. Een echte showmaster! Hij is een aardige vent, 
tijdens de tv opnames maar ook na de uitzending. Hij staat open voor 
verandering, maar daar denkt de omgeving niet altijd hetzelfde over. 

• Geslacht: man 
• Leeftijd: 20 – 30 
• Zang: Sterk 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld/sterk 

 

Edna Turnblad 
Tracy’s moeder, dol op lekker eten! Ze is een werkende huisvrouw die haar 
zelfvertrouwen verloren heeft en droomt om een kledingontwerper met een 
goede maat te zijn. Tracy’s moeder wordt door man gespeeld.  

• Geslacht: man 
• Leeftijd: 30 tot 50 
• Zang: Gemiddeld 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld 

 

 
 
 
 



Penny Pingleton 
Tracy's beste vriendin. Niet het slimste meisje, maar ze heeft goede 
bedoelingen. Door haar onhandigheid brengt ze zichzelf regelmatig in 
komische situaties. Haar moeder is heel erg streng en laat Penny niet vrij. 

• Geslacht: vrouw 
• Leeftijd: 14 tot 25 
• Zang: Sterk 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld 

 

Velma Von Tussle 
Amber's moeder en de regisseur van de show van Corny Collin. Ze is een 
sluwe vos, perfect voor de camera en het publiek, maar in het echt een 
takkewijf! De voormalige Miss Baltimore Crabs doet er alles aan om haar 
dochter beroemd te maken en heeft geen moeite met vals spelen.  

• Geslacht: vrouw 
• Leeftijd: 30 tot 50 
• Zang: Sterk 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld 

 

Amber Von Tussle 
Link's vriendin en Tracy's aartsvijand. Ze is mooi, oppervlakkig, achter de 
elleboog en racistisch. Kan niet heel goed dansen, maar zal naar 
verwachting Miss Baltimore Hairspray winnen. Voelt altijd de behoefte om in 
het middelpunt van de aandacht te staan. 

• Geslacht vrouw 
• Leeftijd: 14 tot 25 
• Zang: Sterk 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld 

 

Link Larkin 
De bink van de Corny Collins show! Hij is buitengewoon aantrekkelijk en 
getalenteerd. In de hoop zijn grote doorbraak te krijgen met een 
opnamecontract valt hij onverwacht voor Tracy.  

• Geslacht man 
• Leeftijd: 14 tot 25 
• Zang: Sterk 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seaweed J. Stubbs 
Tracy's klasgenoot en vriend, die wordt gediscrimineerd. Hij is eigenwijs, maar 
verrassend lief en zachtaardig. Getalenteerd in zang en dans. Hij valt voor 
Penny. 

• Geslacht man 
• Leeftijd: 14 tot 25 
• Zang: Sterk 
• Spel: Sterk 
• Dans: Gemiddeld 

 

Little Inez 
Het kleine zusje van Seaweed. Een energieke meid, met veel talent! Ze wil 
graag dansen bij de Corny Collins show. 

• Geslacht: vrouw 
• Leeftijd: 14 tot 18 
• Zang: Sterk 
• Spel: Gemiddeld 
• Dans: Gemiddeld 

 

Motormouth Maybelle 
De moeder van Seaweed en Little Inez.  Ze verschijnt ook als de gast-dj op de 
Negro Day-show van Corny Collin. Ze is BIG, BLONDE en BEAUTIFUL en trots op 
wie ze is. Ze is brutaal en zelfverzekerd. 

• Geslacht vrouw 
• Leeftijd: 30 tot 50 
• Zang: Sterk 
• Spel: Gemiddeld 
• Dans: Gemiddeld 

 

Wilbur Turnblad 
Tracy's eenvoudig en vriendelijke vader. Hij heeft een moppenwinkel en 
steunt zijn dochter in haar passie. Hij houdt ook erg van zijn vrouw, Edna. Een 
komische rol! 

• Geslacht man 
• Leeftijd: 30 tot 50 
• Zang: Gemiddeld 
• Spel: Gemiddeld 
• Dans: Gemiddeld 

 

Prudy Pingleton 
De strenge moeder van Penny. Zeer conservatief, beheerst en gesloten van 
geest.  

• Geslacht vrouw 
• Leeftijd: 30 tot 50 
• Zang: Gemiddeld 
• Spel: Gemiddeld 
• Dans: Gemiddeld 

 

 


