
Verhaal Into The Woods 
"Wees voorzichtig met wat je wenst, want het zou zomaar eens uit kunnen komen." Dit is een 
doorlopend thema in de door Stephen Sondheim and James Lapine's op de Gebroeders Grimm 
geïnspireerde musical: Into The Woods. De bakker en zijn vrouw hebben één grote wens. En dat is 
een kind. Assepoester, Sjaak en de bonenstaak, Roodkapje, de Wolf, de Heks, Rapunzel, 
grootmoeders, reuzen, prinsen en prinsessen, spelen een belangrijke rol bij het vervullen van deze 
wens. Ze hebben daarnaast ook hun eigen wensen. In de eerste akte komen alle wensen uit en 
sluiten we af met een 'Lang en Gelukkig'.  Maar Into The woods is anders dan je gewend bent van 
een sprookje. Na de pauze neemt het allemaal een andere wending. Iedereen wordt 
verantwoordelijk gehouden voor de daden die ze hebben verricht om hun wensen uit te laten 
komen en ze moeten leven met de consequenties. Welke keuzes en opofferingen zijn er nodig om 
het weer goed te maken? Hoever kan je gaan als het uitkomen van de eigen wensen en verlangens 
ten koste gaat van anderen? Het leven In The Woods is complex en uitdagend. Het leven, zoals wij 
het kennen, is soms ook duister, pijnlijk en er zijn zorgen. Daar waar je denkt naar een vrolijk 
sprookje te kijken, blijkt dat ze allemaal wel heel menselijke trekjes hebben en met dezelfde thema's 
rondlopen die wij ook kennen. Into the woods gaat over goed en kwaad. Over licht en donker. Het 
gaat over het leven. Tegelijkertijd is het zeer humoristisch, snel en energiek. Het is geschikt voor alle 
leeftijden. 
 
De muziek vertelt het verhaal. De muziek is doorgecomponeerd en dynamisch. Voor de regisseur, 
muzikaal leider en de musicalacteurs is dit een enorm grote uitdaging. Niet iedereen waagt zich aan 
het werk van Stephan Sondheim. Om die reden zoeken we alleen (amateur) toptalenten voor deze 
productie, die het aandurven deze reis samen met ons te maken.  
 
De gehele cast is sterk in zang en spel en heeft al veel ervaring. 
 
Verteller 
Hij of zij is de spil in het gehele verhaal. Hij of zij introduceert de karakters en al hun wensen. 
Leeftijd: 18-100 jaar 
Zang: bariton/legit 
 
Bakker 
Hij is een eerlijke man. Zijn wens is om samen met zijn vrouw een kind te krijgen. Weegt deze wens 
op tegen het leed dat ze anderen ermee aandoen? 
Leeftijd: 30-50 jaar 
Zang: bariton/legit 
 
Bakkersvrouw 
Ze is een echte regelaarster. Haar wens is om samen met haar man een kind te krijgen. Weegt deze 
wens op tegen het leed dat ze anderen ermee aandoen? 
Leeftijd: 30-50 jaar 
Zang: mezzo/belt/legit 
 
Assepoester 
Assepoester is mooi en jong en wenst een jurk met schoenen zo helder als glas om net als haar 
stiefzusters naar het bal te gaan waar de prins zijn prinses zal kiezen.  
Leeftijd: 16-30 jaar 
Zang: sopraan/legit 
 
 
  



Roodkapje 
Ze is een vriendelijk en avontuurlijk meisje. Roodkapje wenst dat haar leven als vrouw eindelijk zal 
beginnen. Zij zal via de wolf spoedig in aanraking komen met de volwassen wereld.  
Leeftijd: 16-30 jaar 
Zang: mezzo/belting 
 
Sjaak 
Hij is een jonge jongen en wordt door zijn moeder het woud ingestuurd op weg naar de markt om 
hun witte koe te verkopen. Sjaak wenst rijkdom zodat hij nooit hoeft te scheiden van zijn koe. Hij zal 
die rijkdom via een magische bonenstaak proberen te vergaren. 
Leeftijd: 16-30 jaar 
Zang: tenor/legit/belting 
 
Rapunzel 
Ze wenst ooit verlost te worden uit de toren waarin ze is opgesloten. Ze laat haar vlasblonde haar 
heel lang groeien, zodat ze zo ooit kan ontsnappen.  
Leeftijd: 16-30 jaar 
Zang: sopraan/legit 
 
Heks 
De heks is een lelijke oude vrouw en vervloekt de bakker en zijn vrouw waardoor ze geen kinderen 
kunnen krijgen. Om de vervloeking op te heffen moeten ze het volgende verzamelen: de melkwitte 
koe (van Sjaak), t vlasblonde haar (van Rapunzel), de bloedrode cape (van Roodkapje) en de glazen 
schoen (van Assepoester) 
Leeftijd: 25-100 jaar 
Zang: mezzo/rap/belting/legit 
 
Prins van Rapunzel en Prins van Assepoester  
Beide prinsen zijn ijdel. Ze weten dat ze knap zijn. De prins van Rapunzel is hopeloos romantisch. De 
prins van Assepoester weet precies wat hij wil.  
Leeftijd: 18-30 jaar 
Zang: bas/bariton/legit 
 
Sjaaks moeder 
Ze is een zorgzame vrouw van middelbare leeftijd, die samen met haar zoon Sjaak in zware armoede 
leeft. 
Leeftijd: 30-60 jaar 
Zang: sopraan/legit 
 
Wolf 
Hij is een manipulatieve, hongerige, verleidelijke moordenaar. Zijn doel is om grootmoeder en 
Roodkapje op te eten. Wat hem ook lukt.  
Leeftijd: 25-100 jaar 
Zang: bariton/belting/legit 
 
Mysterieuze man 
Hij popt continu op en manipuleert het verhaal voortdurend.  
Leeftijd: 18-100 jaar 
Zang: bariton/legit 
 
 



Stiefmoeder van Assepoester 

Ze is een gemene, duivelse, egoïstische vrouw, die het vooral op het welzijn van Assepoester heeft 

gemunt. Via haar dochters hoopt ze op aanzien in een koningshuis.  

Leeftijd: 30-60 jaar 

Zang: mezzo/legit 

 

Stiefzussen van Assepoester 

Florinda en Lucinda zijn de twee duivelse stiefzussen van Assepoester die onder één hoedje spelen 

met hun moeder. Florinda is de oudste en Lucinda is de jongste zus.  

Leeftijd: 16-30 jaar 

Zang: mezzo/belting/legit 

 

Moeder van Assepoester 

Ze is al jaren geleden overleden, maar ze is als geest nog steeds aanwezig. 

Leeftijd: 25-60 jaar 

Zang: mezzo/legit 
 
Vader van Assepoester 
Hij is weduwnaar en is hertrouwd. Naast een nieuwe vrouw, heeft hij er twee stiefdochters bij 
gekregen. 
Leeftijd: 30-100 jaar 
Zang: bariton/legit 
 
Lakei 
Hij is de rechterhand van de prins van Assepoester.  
Leeftijd: 18-100 jaar 
Zang: koorzang 
 
Sneeuwwitje en Doornroosje 
Zij mogen natuurlijk niet ontbreken in een sprookje.  
Leeftijd: 16- 30 jaar 
Zang: koorzang 
 
Reuzin 
Ze zet het bos even goed op z'n kop. 
Leeftijd: 18-100 jaar 
Zang: koorzang 
Bijzonderheid: vaak alleen de stem en niet fysiek te zien = ensemblerol of gecombineerd met een 
grote rol.  
 
 
 

 


