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SHREK 
De titelrol. Een grote, groene, angstaanjagende Oger die helemaal alleen in een moeras 
woont. Hij gaat op reis om de sprookjesfiguren van zijn land weg te krijgen en wordt 
onderweg verliefd op Fiona. Hij begint als knorrende kluizenaar, laat gaandeweg meer van 
zijn karakter zien en eindigt als een held. 

 
INFORMATIE 
Man, 25 – 45 jaar 
Bariton met tenor-register 
 
AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
10. De Held 
18. Bouw een Muur 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=b6ohDICjMxg&list=RDolAeaFxreyU&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=olAeaFxreyU&list=RDolAeaFxreyU#t=35 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=0jt1bs41UP0 
https://www.youtube.com/watch?v=N7Equ5EiMIQ 
 
MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  
9. Who I’d Be 
16.Build A Wall 
https://www.youtube.com/watch?v=b51qVmzzF7M 
https://www.youtube.com/watch?v=n-jbNUkPNVs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6ohDICjMxg&list=RDolAeaFxreyU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=olAeaFxreyU&list=RDolAeaFxreyU#t=35
https://www.youtube.com/watch?v=0jt1bs41UP0
https://www.youtube.com/watch?v=N7Equ5EiMIQ
https://www.youtube.com/watch?v=b51qVmzzF7M
https://www.youtube.com/watch?v=n-jbNUkPNVs
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FIONA 
De knappe prinses van ‘Heel Ver Weg’, ze verandert elke nacht bij zonsondergang in een 
Oger. Ze wordt gered door Shrek en wordt uiteindelijk verliefd op hem. Ze is niet zomaar een 
prinses want ze is gezegend met vele talenten. Ze is wel eigenzinnig en wat bot. 

 
INFORMATIE 
Vrouw, 20 – 35 jaar 
Allround sopraan 
 
AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
6. Hij Vind Me Vandaag (maat 92 – 169) 
12. Vroege Vogel (maat 9 – 61 en maat 156 – 173) 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=iZe0KdVmnmU&index=10&list=RDolAeaFxreyU 
https://www.youtube.com/watch?v=drsgOSGRvo0&index=6&list=RDolAeaFxreyU 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=xcPyUBLckJ0&index=2&list=RDn2wCztjxjr8 
https://www.youtube.com/watch?v=n2wCztjxjr8 

 

MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  
4. I Know It’s Today 
10. Morning Person 
https://www.youtube.com/watch?v=RuIrLbI8bXo 
https://www.youtube.com/watch?v=J1LPUmYEwlg 

 

EZEL 
Een energieke pratende ezel die op de vlucht is voor de wachters van Farquaad en Shrek 
vergezelt op zijn reis. Best wel een babbelbox die niet wordt afgeschrikt door het uiterlijk 
van Shrek. Hij dringt zichzelf op om als vriend van Shrek mee reizen naar Duloc en prinses 
Fiona te redden uit haar toren. Hij is nogal schrikachtig, maar daartegenover ook een 
optimist met een goed hart. 

 
INFORMATIE 
Man, 20 – 45 jaar 
Flamboyante tenor met een randje soul 

https://www.youtube.com/watch?v=iZe0KdVmnmU&index=10&list=RDolAeaFxreyU
https://www.youtube.com/watch?v=drsgOSGRvo0&index=6&list=RDolAeaFxreyU
https://www.youtube.com/watch?v=xcPyUBLckJ0&index=2&list=RDn2wCztjxjr8
https://www.youtube.com/watch?v=n2wCztjxjr8
https://www.youtube.com/watch?v=RuIrLbI8bXo
https://www.youtube.com/watch?v=J1LPUmYEwlg
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AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
4. Laat Mij Niet Gaan 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=fkW2V4F9-WY&list=RDolAeaFxreyU&index=11 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=OGrTeuzb1Ms 

 
MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  
3. Don’s Let Me Go 
https://www.youtube.com/watch?v=f8Dj-54gMQo 

 

HEER FARQUAAD 
Komisch kleine, gemene heerser van Duloc, zonder enige scrupules. Hij zoekt een prinses om 
mee te trouwen omdat hij dan eindelijk koning van Duloc kan worden. Hij haat 
sprookjesfiguren. Dat is terug te voeren op de verhouding met zijn vader. Hij vindt zichzelf 
ge-wel-dig, is egocentrisch en wreed. 

Een fysiek zware rol die grotendeels op de knieën moet worden gespeeld! 

 
INFORMATIE 
Man, 25 - 50 jaar 
Bariton 
 
AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
5. Welkom in Duloc (maat 23 – 104 en maat 131 – 163) 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=GPgOZC8wQ6Q 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=dwUn0EC2LcM&list=RDdwUn0EC2LcM 

https://www.youtube.com/watch?v=fkW2V4F9-WY&list=RDolAeaFxreyU&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=f8Dj-54gMQo
https://www.youtube.com/watch?v=GPgOZC8wQ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dwUn0EC2LcM&list=RDdwUn0EC2LcM
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MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  
5. What’s Up, Duloc? 
 
 

DRAAK 
Een vrouwelijke draak die de opdracht heeft om Prinses Fiona in haar toren te bewaken. Ze 
wordt verliefd op Ezel en wil hem voor eeuwig bij haar houden. Imposant groot maar ook 
flirterig. Ze is haar taak als koninklijke babysitter meer dan beu. 

Deze rol wordt geheel backstage gezongen! 

 
INFORMATIE 
Vrouw, leeftijd niet belangrijk 
Mezzosopraan met soul 
 
AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
8. Voor Eeuwig (maat 5 – 81 en maat111 – 140) 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=z5zhcWkRjQM 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=UjmeF8rRFR4 
https://www.youtube.com/watch?v=bJ21xxkbcHE  
 https://www.youtube.com/watch?v=zgT6oT0sxfs 

 
MUZIEKFRAGMENTEN  
https://www.youtube.com/watch?v=ZZhQK1pPigI 
https://www.youtube.com/watch?v=HBWTrelUuDQ&list=RDtusgJ20HxXU&index=6 
 

 

PINOKKIO 
De leider van de sprookjesfiguren. Hij is een houten pop, zou liever een echte jongen en 
wanneer hij liegt wordt zijn neus langer. Houdt van stennismakerij en leugentjes om bestwil. 

 
INFORMATIE 
Man, 18 – 35 jaar 
Tenor met een jongensachtige hoge stem 

https://www.youtube.com/watch?v=z5zhcWkRjQM
https://www.youtube.com/watch?v=UjmeF8rRFR4
https://www.youtube.com/watch?v=bJ21xxkbcHE
https://www.youtube.com/watch?v=ZZhQK1pPigI
https://www.youtube.com/watch?v=HBWTrelUuDQ&list=RDtusgJ20HxXU&index=6
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AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
3. Een Vreselijk Verhaal  (maat 15 – 30 en maat 86 – 103) 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=tusgJ20HxXU&list=RDtusgJ20HxXU#t=38 
 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=iDSxsyKAwz4 
 
MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  
2. Story Of My Life 
https://www.youtube.com/watch?v=kd9g5LG9kuk 

 

KLEINE FIONA 
Opgesloten in haar toren groeit de kleine Fiona op. Met haar twee oudere versies zingt ze 
het lied over haar verlangen de prins (haar ware liefde) te ontmoeten die haar ooit bevrijden 
zal. 

 
INFORMATIE 
Meisje, 8 – 12 jaar 
 

AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
6. Hij Vindt Me Vandaag (maat 1 – 44 en maat 136 – 169) 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=iZe0KdVmnmU&index=10&list=RDolAeaFxreyU 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=xcPyUBLckJ0&index=2&list=RDn2wCztjxjr8 

 
MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  

https://www.youtube.com/watch?v=tusgJ20HxXU&list=RDtusgJ20HxXU#t=38
https://www.youtube.com/watch?v=kd9g5LG9kuk
https://www.youtube.com/watch?v=iZe0KdVmnmU&index=10&list=RDolAeaFxreyU
https://www.youtube.com/watch?v=xcPyUBLckJ0&index=2&list=RDn2wCztjxjr8
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4. I Know It’s Today 
https://www.youtube.com/watch?v=RuIrLbI8bXo 
 
 

TEENAGE FIONA 
Opgesloten in haar toren groeit de teenage Fiona op. Met haar jongere en oudere versie 
zingt ze het lied over haar verlangen de prins (haar ware liefde) te ontmoeten die haar ooit 
bevrijden zal. 

 
INFORMATIE 
Meisje, 13 – 17 jaar 
 
AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
6. Hij Vindt Me Vandaag (maat 48 – 90 en maat 136 – 169) 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=iZe0KdVmnmU&index=10&list=RDolAeaFxreyU 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=xcPyUBLckJ0&index=2&list=RDn2wCztjxjr8 

 
MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  
4. I Know It’s Today 
https://www.youtube.com/watch?v=RuIrLbI8bXo 

 

KLEINE SHREK 
Wordt op jonge leeftijd weggestuurd door zijn ouders er trekt de wijde wereld in. Speelt 
dubbelrol als dwerg op de bruiloft van Fiona en Farquaad. 

 
INFORMATIE 
Jongen, 8 – 12 jaar 
 
AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
Heeft geen zingende rol in de musical. Zingt alleen mee in toegift met complete cast.  
Mag naar eigen keuze een stukje zingen. 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 

https://www.youtube.com/watch?v=RuIrLbI8bXo
https://www.youtube.com/watch?v=iZe0KdVmnmU&index=10&list=RDolAeaFxreyU
https://www.youtube.com/watch?v=xcPyUBLckJ0&index=2&list=RDn2wCztjxjr8
https://www.youtube.com/watch?v=RuIrLbI8bXo
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FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=rM__JK9sZow 
 
 

ENSEMBLE 
We zoeken voor het ensemble 10 mannen en 8 vrouwen. Het ensemble gaat de 
sprookjesfiguren invullen. De exacte verdeling wordt pas na de auditie gemaakt. Daarnaast 
proberen we zoveel mogelijk andere rollen (vaak met dans) door het ensemble in te laten 
vullen. 

INFORMATIE 
10 mannen, diverse leeftijden 
Tenoren en bassen 
 
8 vrouwen, diverse leeftijden 
Alten en sopranen 
 
AUDITIESTUKKEN 
MUZIEK 
3. Een Vreselijk Verhaal (maat 38 – 60 en maat 64 – 103 bovenstem) 
5. Welkom in Duloc (maat 1 – 15) 
 
TEKST 
Shrek óf Fiona tekstfragment 
 
KARAOKE-VERSIE 
https://www.youtube.com/watch?v=tusgJ20HxXU&list=RDtusgJ20HxXU#t=38 
https://www.youtube.com/watch?v=GPgOZC8wQ6Q 

 
FILMFRAGMENTEN 
https://www.youtube.com/watch?v=dwUn0EC2LcM&list=RDdwUn0EC2LcM 
https://www.youtube.com/watch?v=iDSxsyKAwz4 
 

MUZIEKFRAGMENTEN  
Spotify: Shrek the Musical (original cast recording)  
2. Story Of My Life 
https://www.youtube.com/watch?v=kd9g5LG9kuk 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rM__JK9sZow
https://www.youtube.com/watch?v=tusgJ20HxXU&list=RDtusgJ20HxXU#t=38
https://www.youtube.com/watch?v=GPgOZC8wQ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dwUn0EC2LcM&list=RDdwUn0EC2LcM
https://www.youtube.com/watch?v=iDSxsyKAwz4
https://www.youtube.com/watch?v=kd9g5LG9kuk

