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Grease is een fenomeen. Het is één van de langs t -
lopende musicals ooit op Broadway en werd een 
begrip door de film die 45 jaar geleden met veel 
succes in de bioscopen draaide. Om die verjaardag te 
vieren, komt er dit seizoen een nieuwe frisse versie van 
deze musical naar de theaters. Daaraan voorafgaand 
was het TV-programma Op zoek naar…. te zien op 
NPO1. Tristan en Danique zijn de winnaars en spelen 
een eigentijdse Danny en Sandy, ze zijn opgegroeid 
met de musical. “Grease kijken was bij ons thuis een 
kersttraditie,” vertelt Tristan. “We keken er elk jaar met 
de hele familie naar. Mijn moeder was een enorme fan. 
Heel bijzonder dus dat ik nu Danny mag spelen. Mijn 
moeder huilde van blijdschap toen ik Op zoek naar… 
won.” Danique: “Grease is inderdaad een film uit de 
tijd van onze ouders. Ik was als klein meisje altijd al aan 
het dansen en zingen, en heb de film met mijn moeder 
gezien. Het is gewoon een iconische film waarvan 
iedereen de liedjes mee kan zingen.” 
 
Frisse versie 
Grease vertelt het verhaal over de tieners Danny en 
Sandy die na een wervelende zomerromance onver-
wachts worden herenigd wanneer Sandy voor haar 
laatste schooljaar naar Rydell High overstapt. Danny 
blijkt al snel niet de lieve jongen van tijdens de zomer 
te zijn, maar een lid van de T-Birds die vooral stoer wil 
overkomen op zijn vrienden. De brave Sandy probeert 
te veranderen en sluit zich aan bij de Pink Ladies. 

Een danswedstrijd moet de twee geliefden weer 
samenbrengen. De nieuwe versie wordt hier en daar 
wel aangepast aan 2023. Danique: “Toen ik de film 
onlangs terugzag, vond ik hem nog steeds heel goed. 
Maar ik zag wel dat Sandy een vrij tuttig personage 
was. Het mooie aan deze versie is dat Sandy nu een 
2023 karakterverdieping krijgt. Ze is sterker, Danny en 
Sandy zijn meer in balans.” Tristan: “Het wordt robuuster, 
de vormgever is meer industrieel. De personages 
zijn meer naar elkaar toegegroeid, ook qua uiterlijk 
alhoewel Danny uiteraard de klassieke jeans, wit t-shirt 
en zwart leren jack zal dragen. In de oorspronkelijke 
musical uit 1978 had Sandy zich aan het eind van de 
film helemaal aan Danny aangepast. Dat is niet meer 
van deze tijd. In deze versie past Danny zich ook aan 
Sandy aan. Ze zoeken samen naar een middenweg.” 
 
Greased Lightnin' 
Grease barst van de nummers die iedereen kent zoals 
Sandy, Greased Lightnin' , You’re the one that I want. 
“Sandy is mijn grote solonummer,” zegt Tristan. “Dus 
dat is speciaal voor me. Ook heb ik al gewerkt aan  
Greased Lightnin' en dat is wel heel erg gaaf. Ik kan niet 
wachten tot we dat met de auto gaan repeteren.” “Dat 
is ook mijn favoriet,” lacht Danique. “In de film is het al 
een iconisch nummer maar het nu zelf te doen… ik heb 
een smile van oor tot oor. Het is dé showstopper. We 
hebben zo’n zin om de theaters in te gaan. Begin april 
is het zover. Ik kan niet wachten!” 

Nieuwe Grease 
wordt een feestje! 

Tristan van der Lingen en Danique Graanoogst zingen en dansen 
de sterren van de hemel als Danny en Sandy in de nieuwe Nederlandse versie 

van de musical Grease. Het is de derde keer dat producent Albert Verlinde  
de musical in Nederland op de planken brengt. Het wordt een feest voor jong 

en oud met een cast van 24 talenten, een live orkest en natuurlijk alle hits! 

Grease staat garant voor een avond topamusement met lekkere humor en sprankelende dans. Deze show  
wil je niet missen en moet je als publiek in het theater live beleven onder het motto: Grease - Let’s go together!  

Te zien van donderdag 6 t/m maandag 10 april: leuk uitje op Tweede Paasdag!
 


