
Sweeney Todd 

De barbier Benjamin Barker keert na een onterechte gevangenschap in 
Australië terug naar Londen. Hij is uit op wraak op de corrupte rechter 
die hem ten onrechte veroordeelde om vervolgens zijn vrouw in te 
pikken. Een halfgekke bedelares denkt Barker te herkennen, maar hij 
stoot haar ruw van zich af. 

Zijn voormalige huurbazin Mrs. Lovett maakt de slechtste pasteien van 
Londen en probeert wanhopig de touwtjes aan elkaar te knopen. Van haar verneemt hij dat zijn 
echtgenote, die hij 15 jaar heeft moeten missen, zichzelf heeft vergiftigd na verkracht te zijn door 
rechter Turpin. Het was dezelfde Turpin die hem valselijk veroordeeld had tot deze gevangenschap, 
teneinde Todds vrouw te kunnen inpalmen. Barker is ontroostbaar door dit nieuws en zet op de 
verdieping boven de taartenwinkel van Mrs. Lovett opnieuw zijn kapperszaak op, onder de naam 
Sweeney Todd. Van daaruit plant hij zijn wraak. 
 
Hij verneemt dat zijn dochter Johanna pleegkind is geworden van dezelfde rechter Turpin. Intussen 
tracht Anthony Hope, een zeeman die met Todd heeft gevaren en die verliefd is op Johanna, haar te 
redden uit de klauwen van haar perverse pleegvader, die heel andere plannen met haar heeft. 
De zwendelaar Pirelli, vergezeld van zijn achterlijke slaafje Tobias, heeft Todd herkend en wil hem 
chanteren. Todd vermoordt hem en Mrs. Lovett besluit haar vleespasteien op smaak te brengen met 
een nieuw, exotisch ingrediënt. 
Op aanraden van zijn bode (en medeplichtige) bezoekt rechter Turpin de nieuwe barbier voor een 
scheerbeurt. Todd ziet zijn kans schoon, maar de komst van Anthony, die uitschreeuwt dat hij 
vannacht nog met Johanna zal vluchten, doet de rechter kwaad opstappen. Todd zweert wraak op de 
hele wereld! 

Sweeney Todd is een musical-thriller waarbij horror en humor elkaar afwisselen in combinatie met de 
fascinerende muzikaliteit en tekstuele creativiteit van Stephen Sondheim.  
 

 



PRODUCTIE INFORMATIE 
 
Het artistiek team zal bestaan uit Geertje Hochstenbach en Carla Lagarde - de Waal. De cast van de 
productie ‘Sweeney Todd’ zal bestaan uit ongeveer 25 leden. 

De repetitie periode van deze productie zal plaatsvinden van januari 2020 t/m januari 2021 met 
daarop volgend +/- 4 voorstellingen (januari 2021, optioneel week 3 en 4)  op een nog nader te 
bepalen locatie.  
De repetities vinden plaats op dinsdagavond tussen 19.30 en 22.15 uur bij Monopole, Langestraat 13 
te Tilburg. Daarnaast zullen er een aantal extra repetities plaatsvinden in het weekend. Aanwezigheid 
bij deze extra repetities is verplicht! Houd / maak de data dus alvast vrij in je agenda.  
 
 

Maand Audities Repetitie (di) Werkweekend Voorstellingen Overige 
Januari 
2020 

7 (di) 
8 (wo) 
14 (di) 

28    

Februari  4-11-18   16 (zo) 
Kennismakingsdag 

Maart  3-10-17-24-31    
April  7-14-21    
Mei  12-19-26    
Juni  2-9-16-23-30 7 (zo)  14 (zo)  

Tilburg in Koor 
Juli  7    
Augustus  25    
September  1-8-15-22-29 4-5-6 (vr-za-zo)   
Oktober  6-13-27    
November  3-10-17-24 7 (za) – 8 (zo)   
December  1-8-15    
Januari 
2021 

 5-12 10 (zo) 18 t/m 24 
25 t/m 31  

 

 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

Ga naar https://www.onstage-tilburg.nl/ om je aan te melden voor de audities. Na aanmelding 
ontvang je een mail met alle informatie om je voor te bereiden op je auditie.  
 
Naar aanleiding van de zang en spel auditie zal het Artistieke Team de cast samenstellen. De uitslag 
hiervan krijgen de auditanten uiterlijk woensdag 23 januari.  
 
Op dinsdag 28 januari zal de eerste repetitieavond plaatsvinden waar de rolverdeling bekend wordt 
gemaakt. 
 
Om deel te kunnen nemen aan de productie ‘Sweeney Todd’ wordt een contributie van €300,- 
gevraagd. Op verzoek van de auditant wordt de contributie in één of twee termijnen geïnd.  
 
 
 

https://www.onstage-tilburg.nl/

