
Rolomschrijving 
Totale cast: 4 mannen, 2 vrouwen 
De leeftijd verwijst naar de leeftijd van het personage, niet de leeftijd van de acteur. 

Diana Goodman (V) 30+ 
Een huisvrouw die lijdt aan een bipolaire depressieve stoornis. Sexy, Intelligent. Lijdend aan 
manische depressies en waandenkbeelden. Ze kan moeilijk het verleden (haar overleden zoon) los 
laten. Diana is de hoofdpersoon van het verhaal en streeft ernaar om op zijn minst 'bijna normaal' 
te worden, maar de realiteit die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, is helemaal niet 
normaal.  

• Vocaal bereik: Mezzo/belter: G3-F#5 (sterke mix tot D5) 

Dan Goodman (M) 30+ 
Diana's echtgenoot en de vader van Natalie en Gabe. Beschermend, knap, geduldig en 
vriendelijk, een rots in de branding, maar toch bezorgd en uitgeput door familieomstandigheden. 
Hij probeert zijn huishouden bij elkaar te houden, vaak ten koste van zijn eigen persoonlijke 
interesse en geluk. Hij blijft aan Diana's zijde en geeft alle steun die hij kan, maar realiseert zich 
dat hij weinig controle heeft over zijn lot. 

• Vocaal bereik: Bari/Tenor: Ab2-G4 (falsetto tot Db5)  

Nathalie Goodman (V) 16+ 
De dochter van Diana en Dan, en de zus van Gabe. Helder, aantrekkelijk, perfectionistisch,  maar 
worstelt om zichzelf te vinden. Omgaand met de ziekte van haar moeder voelt ze zich onzichtbaar 
in de ogen van haar ouders. Ze voelt zich aangetrokken tot Henry en de aandacht die hij aan haar 
geeft, maar ze is ook geïntimideerd en heeft moeite met het accepteren van liefde van anderen. 
Natalie staat te popelen om te vertrekken en haar leven te beginnen zonder zich een schaduw in 
haar eigen huis te voelen. 

• Vocaal bereik: Mezzo/belter: G3-G5 (sterke mix tot E5) 

Gabe Goodman (M) 18+ 
De overleden zoon van Diana en Dan, en de zus van Natalie. Gedurfd, rebels, energiek en 
zorgeloos, hij is de meest aanhankelijke richting Diana. Tijdens de show wordt onthuld dat Gabe 
als baby stierf en deel uitmaakt van Diana's wanen. Gabe staat centraal in het dramatische conflict 
van het verhaal en is bang Diana te verliezen, en vreest dat hij zonder haar niet langer relevant is 
voor de familie. 

• Vocaal bereik: Tenor: C3-B4 (falsetto tot D5) 



Henry (M) 17+ 
Een leerling op de school van Natalie. Romantisch, solide, lummelt, filosofeert veel, een muzikant 
en een beetje een stoner. Henry is duidelijk geïnteresseerd in Natalie en drukt tijdens de show zijn 
gevoelens voor haar uit. Hij wordt een belangrijke uitlaatklep voor haar gevoelens over haar 
familie en de ziekte van haar moeder. 

• Vocaal bereik: Tenor: A2-A4 (falsetto tot C5) • 

Dr. Madden/Dr. Fine (M) 20+ 
Dr. Fine is de psychofarmacoloog van Diana. Praktisch en een beetje koud. 
Dr. Madden is de psychiater van Diana. Slim, zelfverzekerd en zorgzaam. In Diana's 
waanvoorstellingen neemt hij de rol van een rockster op zich. Hij is een bekwame arts die 
duidelijk bezorgd is om het welzijn van Diana. 

• Vocaal bereik:Tenor:A2-A4 
• Opmerking: deze personages worden gespeeld door dezelfde acteur 
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