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ROLLEN 
 
Voor de nieuwe productie PARASIET zijn we opzoek naar spelers! We zijn op zoek naar 
ervaren amateurspelers die zin hebben om met een ambitieuze groep te werken aan een 
nieuwe voorstelling!  
Wij zoeken spelers voor de volgende rollen:   
 
Arm gezin 
John (Vader) 
Schuilnaam: Michael  
Een lieve toegankelijke vader die, als het moet, alles op het spel zet om zijn gezin te 
beschermen.  
 
Man – speelleeftijd +/- 40 – 55 jaar  
 
Susan (Moeder) 
Schuilnaam: Nicole 
Een krachtige hardwerkende vrouw die alles voor haar gezin doet. Kan soms scherp uit de 
hoek komen.  
 
Vrouw – speelleeftijd +/- 40 – 55 jaar  
 
Kevin (Zoon) 
Schuilnaam: Dean 
Lieve naïeve jongen met een talent voor Engels. Ziet weinig kwaad in de wereld, maar zal wel 
altijd de kant van zijn familie kiezen.  
 
Jongen – speelleeftijd +/- 20 – 25 jaar 
 
Lisa (Dochter)  
Schuilnaam: Valerie 
Tactische en stoere meid die heel goed door heeft hoe de wereld in elkaar steekt. Zet alles op 
het spel voor haar gezin.  
 
Meisje – speelleeftijd +/- 20 – 25 jaar 
 
Rijk gezin 
James (Vader)  
Een zelfgenoegzame man die alleen oog heeft voor zijn eigen welzijn. Werkt als technische 
CEO voor een groot bedrijf.  
 
Man – speelleeftijd +/- 30 – 40 jaar  
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Marjoleine (Moeder) 
Een vrouw die erg haar best doen om te voldoen aan de verwachtingen van de sociale bubbel 
waar haar man in zit. Begrijpt haar kinderen niet en maakt zich vooral zorgen over hen. 
Makkelijk emotioneel te manipuleren.  
 
Vrouw – speelleeftijd +/- 30 – 40 jaar 
 
Lewis (Zoon)  
Een slimme creatieve maar getraumatiseerde jongen die door de gebeurtenissen niet meer 
begrepen wordt door het gezin. Hij verwerkt zijn angsten doormiddel van tekeningen.  
 
Jongen/Meisje – speelleeftijd +/- 10 jaar 
 
Ellie (Dochter)  
Een onzekere meid die overvallen wordt door de gevoelens die ze krijgt voor de bijlesdocent.  
Stoort zich aan de rest van het gezin.   
 
Meisje – speelleeftijd +/- 16 jaar 
 
Anette (Huishoudster)  
Huishoudster van de familie Park. Een lieve zorgzame vrouw die weet hoe het is om met niks 
te leven. Door haar ontslag wordt zij gedwongen om gevaarlijke keuzes te maken.  
 
Vrouw – Speelleeftijd +/- 40 – 55 jaar 
 
Ivar  
De man van Annette die er alles aan doet om weg te blijven van de schuldeisers. Een 
beschadigde man die al vier jaar achtervolgt wordt door schuldeisers en zich schuilhoudt in de 
kelder van de Parks. Communiceert met morse codes via een lamp.   
 
Man – Speelleeftijd +/- 40 – 55 jaar 
 
Paul 
Een vriendelijke en trouwe jonge man die werkt voor de familie Park. Wordt in de val gelokt 
door Lisa en raakt daardoor zijn baan kwijt.  
 
Man – Speelleeftijd +/- 30 -40 jaar 
 
 
Geef je snel op voor de auditie!   
 


