
Verhaal All Shook Up 

Zet Elvis Presley en Shakespeare samen in het theater, dan krijg je de verrassende, 

amusante, hartverwarmende musical All Shook Up! 

In All Shook Up word je omver geblazen door de muziek van Elvis. Maar vergis je niet. Het 

verhaal gaat niet over zíjn leven. Het verhaal is geïnspireerd op het theaterstuk Twelfth 

Night van Shakespeare. In All Shook Up beginnen we bij de stoere ex-bajesklant Chad 

(herken je jailhouse rock hier al in?) en de bewoners van het plattelandsdorpje waar Chad 

met motorpech terecht komt. Net uit de gevangenis en gewapend met een gitaar, leren jack 

en een scherp oog voor vrouwen, wordt het anders zo rustige dorpje met zijn vele strenge 

regels door hem binnen 24 uur compleet op z'n kop gezet. 

 

Ook het leven van Natalie krijgt van de ene op de andere dag een totaal andere wending. Ze 

wordt als door een blikseminslag verliefd op de macho Chad. Gelukkig is ze monteur en is zij 

de aangewezen persoon om zijn motor te repareren. De jonge vrouw droomt er al tijden 

van de wijde wereld in te trekken en ziet in de sexy Chad de ideale reisgezel. Zij probeert 

hem op eigenzinnige wijze hiervan te overtuigen. Chad en Natalie zijn niet de enige twee in 

het dorpje met vlinders in de buik. Maar is het allemaal wel wederzijds? Laat je verrassen 

door deze humoristische, stoere, energieke, dansmusical met live muziek, waarin de 

onderlinge relaties anders verlopen dan je zou verwachten. Niets gaat zoals je denkt dat het 

gaat.... Loopt het goed af met  Chad en de inwoners van het plattelandsdorpje? Worden 

dromen waar gemaakt? Trek je blue suède shoes maar vast aan! Bij deze musical, waar alles 

om de liefde draait, kan je niet stilzetten. All Shook Up wordt in juni 2023 op de planken 

gebracht door Iris Performing Arts in samenwerking met Stichting IPA Producties.  

 

  



Chad 

Chad is een sexy, rebelse, charmante muzikant, motorrijder en ex-bajesklant, die op zoek is 

naar avontuur. Hij is een echte vrouwenliefhebber.  En de vrouwen zijn ook gek op hem. Hij 

is een oproerkraaier en zet het hele stijve dorp met al zijn strenge regels  volledig op z'n kop. 

Toch durft hij zijn kwetsbare kant te laten zien en geeft toe verliefd te zijn op Ed. 

Leeftijd: ca. 18-30 jaar 

Stem: zeer sterke zangstem - bariton, pop/rock 

Dans: sterk in dans, met Elvis moves 

Spel: zeer sterk  

 

Natalie Haller/Ed 

Karakter: vrouwelijke monteur met stoer uiterlijk. Dubbelrol met mannelijke Ed. Ze wil heel 

graag uit het dorp weg en heeft haar zinnen gezet op de sexy en rebelse Chad. Hij gaat haar 

redden en meenemen de wijde wereld in. Maar is dat zo? Ze verschuilt zich achter haar 

alter-ego Ed. Door in de huid van Ed te kruipen voelt ze zich zelfverzekerder dan ze werkelijk 

is. 

Leeftijd: ca. 18-30 jaar 

Stem: zeer sterke zangstem - alt / pop/rock/belting 

Dans: sterk in dans 

Spel: zeer sterk  

 

Dennis 

Hij is onzeker en tot over zijn oren verliefd op Natalie. Hij is welbelezen, ambitieus, 

intellectueel en op weg om tandarts te worden. Zijn onzekerheid zit hem in de weg en hij 

komt daardoor typisch en wat onbeholpen over. Hij lijdt zichtbaar onder zijn 

onbeantwoorde liefde.  

Leeftijd: 18-30 jaar 

Stem: tenor / pop/legit 

Dans: voldoende 

Spel: zeer sterk 

 

Sylvia 

Ze is de eigenaresse van de bar in het dorpje. Ze is no-nonsense, intelligent en een 

alleenstaande ouder. Haar dochter is Lorraine. Ze is van Afro-Amerikaanse afkomst. Een 

donkere huidskleur heeft onze voorkeur, maar iedereen die daar niet aan voldoet, maar wel 

aan onderstaande kenmerken, is welkom om op deze rol te auditeren.  

Leeftijd: 31-60 jaar 

Stem: zeer sterke zangstem, mezzo-sopraan/pop/gospel/belting 

Dans: voldoende  

Spel: zeer sterk  

 

  



Lorraine 

Ze is een lief, intelligent, dapper tienermeisjes met een verboden liefde. Haar relatie met 

Dean is een belangrijk gegeven in dit verhaal, omdat de wereldvreemde bewoners van het 

dorp inzien dat racisme / oordelen onrechtvaardig is. Lorraine is van Afro-Amerikaanse 

afkomt. Een donkere huidskleur heeft onze voorkeur, maar iedereen die daar niet aan 

voldoet, maar wel aan onderstaande kenmerken, is welkom om op deze rol te auditeren.  

Leeftijd: 16-25 jaar 

Stem: alt / pop/gospel/belting 

Dans: voldoende 

Spel: zeer sterk  

 

Sandra 

Ze is de beeldschone, intellectuele museum-eigenaresse. Veel mannen zijn gecharmeerd 

door haar brains en looks. Maar in wie is Sandra geïnteresseerd? 

Leeftijd: 18-30 jaar 

Stem: mezzo-sopraan / pop/rock/belting 

Dans: voldoende 

Spel: zeer sterk 

 

Jim Haller 

Hij is de vader van Natalie, weduwnaar en eenzaam. Hij is de eigenaar van het 

reparateursbedrijf waar ook zijn dochter Natalie werkt. Het is een lieve man, op zoek naar 

liefde op zijn oude dag.  

Leeftijd: 50 jaar en ouder 

Stem: bariton / pop/legit 

Dans: voldoende (hoeft niet persé te dansen) 

Spel: zeer sterk 

 

Matilda Hyde 

Ze is de conservatieve burgemeester van het dorp en houdt er strenge regels, normen en 

waarden op na. Ze is een alleenstaande vrouw. Ze is het oneens met de interraciale liefde 

van haar zoon. Ze neemt haar werk heel serieus, is kortzichtig en heel dominant. Lukt het 

haar haar hart te openen? 

Leeftijd: 30 - 50 jaar 

Stem: sterk /alt/belting/legit 

Dans: voldoende (hoeft niet persé te dansen) 

Spel: zeer sterk 

 

  



Dean Hyde 

Hij is een beleefde, keurige jongen die verplicht door zijn moeder op een militaire school zit. 

Hij is de zoon van de strenge, conservatieve Mathilda. Hij is verliefd op de mooie Lorraine. 

Zijn moeder en het dorp hebben daar hun kortzichtige mening over. Is de liefde groter dan 

de angst voor de mening van anderen? 

Leeftijd: 16-25 jaar 

Stem: sterk, tenor/rock/legit 

Dans: voldoende 

Spel: sterk 

 

Sheriff Earl 

Hij is een zwijgzame, plichtsgetrouwde, oudere, alleenstaande man. Hij werkt als Sheriff in 

het dorp en volgt de wil van de burgemeester. Wat is de werkelijke reden dat hij haar trouw 

is en durft hij zijn stilzwijgen te doorbreken en de waarheid te vertellen? 

Leeftijd: 50 of ouder 

Stem: voldoende bariton/rock/legit 

Dans: voldoende (hoeft niet persé te dansen) 

Spel: sterk 

 

Henriette  

Ze is vaste klant van Sylvia. Een echte kroegtijgerin en vrijgezel.  

Leeftijd: 20 jaar-70 jaar 

Stem: sterk / mezzo 

Dans: voldoende 

Spel: voldoende 

 

Overig 

Dansteam: zeer goed in dans en koorzang 

Ensemble (gevangen, bewoners dorp enz.): koorzang en dans 

Bartrio (goed in zang en dans) 

Uithaaldame (klein stukje solozang) 

Vent (klein stuk spel met tekst) 

Bink 1 en 2 (klein stukje solozang) 

Standbeelden (koorzang) 

Dameskoortje (koorzang en dans) 

Wulpse vrouw (klein stukje spel met een zin tekst) 

Buschauffeur (klein stukje spel met een zin tekst) 

 

 

 


