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'Ik b€n te mooi,' zingt het
meisje. KaPPer SweeÍey
Todd er zijn buunrouw
MÉ- lovett velwêrkeE hun
slachtoffen in Pasteltles.
maar door tê koketteren
met haar dterlijk hoopt
het slachtoffer haar bela-
gêrs op andere gedachten

De rol van het menj e wordt
vertolld door sabine Krol
uit Gemert. Zij omschÍijft
haar pelsonage: "Het is êeD
ijdel menje. Ze gêmet van
de vroliiLe kant vaÍ bet
1even. Zo'n twêtje vàn als

m'n haar maar goed zit ,
dan kan mij riets gebeuren.
Het is wel een heel leuke rol.
lnaa! soms ook bêst moei-
tijk." De zestiedàdge sa-
bine kwam bij Young Stage
Áffairs terecht via d€ audi
ties. Ik l1)lg zanglessen en
ldassiek eniazz ballet. Bij de
musical komt het acteren er
nog bij. Daar heb ik nog met
zoveel en/alrlrg mee maar
het is wel heel erg le k'
'S\veeney Todd is een Prach_
tige musicêI," vindt Sabine,
'met vêel mooie liedi es met
echt rnóóie teksten Maar
ookheel graPpig."
Nu de voorbereidingen
flnrk zijr gevorderd klii
gen de spelers eêD st€eds
beter b€eld váD het geheel
Sabine: 

"In het begin oefên
ie all€en losse scenes.I{u zie

je steeds beter hoe het in
eftêar past. DÀn kom le er
beter in en ie ziet ook ie
dereer om je heen steeds
ênthotsiaster worden.
De sf€er in de groeP rs

DriDa. bevestjgl Sabjnê:
iDat  is  ook belansr i jk .
warlt w€ maken samen een
pÍodllclie en dán nroet je

ook van elkaar oPaán l(un-
nen. Maar het is ook Íiet zo
lreemd. Iedêreen die m€e
doet houdt immers van
mltziek en daoF, en dan
klikthervánzq.igiel'
of ze nos ieti6Ízonders
kwijt win'la,le moet êr
zek;r bijzetier, dat ik het
lglap geschreven vjndl. en
daLjkveel resPect heb voof
de leidiÍg.Ikheb er zo or-
gelooflijk veel zin in." Bij
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