
Jesus Christ Superstar – rolverdeling 
Jezus Christus   Tenor (A2-G5) 

Protagonist van het verhaal, leider van de 12 apostelen en zoon van God, Messias en Koning van het Joodse 

volk. De musical focust zich zowel op Jezus als Messias en als man. De aandacht gaat niet alleen naar zijn 

spirituele betekenis, maar ook naar zijn peroonlijke ervaring en de politieke rol die hij speelde in de wereld. 

We zoeken een zanger met een ijzersterke stem en een onmiskenbare uitstraling. 

Judas Iskariot   Tenor (D3-D5) 

Een van de 12 apostelen van Jezus; begaan met het lot van de armen en bezorgd om de gevolgen van Jezus’ 

beroemdheid. Een tragisch personage, een gekwelde man, zeer gepassioneerd. Zeker en vast geen slecht 

persoon. Hij wil net als Jezus puur en oprecht zijn, en hij gelooft dat hij het juiste pad bewandelt. 

Maria Magdalena  Alt (F3-Eb5) 

Een vrouwelijke volger van Jezus die op hem verliefd wordt. Ze is niet noodzakelijk sentimenteel of ‘soft’. Ze 

is prostituee, en ze probeert op haar eigen manier voor Jezus te zorgen. Er zit dus tederheid en verlangen in 

haar personage, maar ze is ook een heel sterke vrouw. 

Pontius Pilatus  Bariton (A2-B4) 

Gouverneur van Judea die alle gebeurtenissen van de kruisiging van Jezus van begin tot eind te zien krijgt in 

een droom en het daarna ook werkelijk meemaakt. Een van de meest complexe personages van het 

verhaal. Een man van zijn tijd, die zeer brutaal uit de hoek kan komen, maar die ook luistert naar zijn 

geweten. 

Kajafas   Bas (C2-F4) 

Jozef Kajafas was de hogepriester van Jeruzalem die – volgens de Bijbel – Jezus naar Pilatus stuurde voor 

zijn executie. 

Annas    Tenor (G2-D5) 

Priester die samenwerkt met Kajafas en door hem overtuigd wordt dat Jezus een bedreiging is. 

Simon de Zeloot  Tenor (G3-B4) 

Een van de 12 apostelen van Jezus. Hij spoort Jezus aan om zijn volgers te leiden in de strijd tegen de 

Romeinen. 

Koning Herodes  Bariton 

De koning van Galilea. Zijn oordeel wordt gevraagd nadat Jezus naar Pilatus gevoerd wordt.  

Ensemble 

Een geweldig sterk ensemble dat het volk, Jezus volgelingen, de apostelen, verkopers in de tempel, 

apostelvrouwen, … speelt.  

Jesus Christ Superstar is een feest voor ensembleleden niet alleen door de muziek, maar ook door het feit 

dat de helft van de nummers ensemble bevatten! 


