
Voor de zangauditie van The Wiz bereid je de volgende drie dingen voor: 
a) het nummer Ease On Down The Road (zie onder) 
b) een sololied naar keuze (zie onder) 
c) een stukje meerstemmig zingen (zie onder) 

 
 
Ease on down the road 
Bereid de leadvocal van het nummer Ease On Down The Road / Ga Nou Maar Gewoon voor 
in de volgende vorm: een refrein, een couplet (kies zelf welk couplet) en nog een refrein. 
Speel dit nummer alsof je één van de volgende karakters bent: Vogelverschrikker, 
Blikkeman of Linke Leeuw. 
(het couplet 'When you think you've lost your mind' gaat oorspronkelijk over 
Vogelverschrikker, 'Pick your right foot up when your left one's down' over Blikkeman en 
'When you wish you wasn't born' over Linke Leeuw, maar je mag dus zelf kiezen welk 
couplet je zingt) 
 
 
Sololied 
Bereid een van de volgende nummers voor. Kies twee coupletten en een refrein, zodat de 
tijd op ongeveer 1 minuut uitkomt. 
 
Oorspronkelijk voor vrouwen 

- Home (Finale) / Thuis 
- Don’t Nobody Bring Me No Bad News / Geen Gezeik 

 
Oorspronkelijk voor mannen 

- Mean Ole Lion / Linke Leeuw 
- So You Wanted To See The Wizard / Wou Jij Zien Wie Dan Wel De Wiz Is 

 
 
NB: Zowel voor het sololied als Ease On Down The Road geldt: er zijn verschillende versies 
van (e.g. Broadway, Joop van den Ende, de filmversie) . De verschillen zitten vooral in 
toonsoort, tempo, taal en overdracht. Kies zelf een toonsoort, tempo en taal en probeer een 
eigen manier van overdracht te laten zien. 
Er is een pianist aanwezig bij de auditie die je gewenste toonsoort speelt (behalve bij het 
meerstemmige lied). 
 
 
Meerstemmigheid 
Het meegestuurde document bevat de bladmuziek van de achtergrondzang bij het nummer 
He’s The Wiz in de Broadway versie. Het gaat om het eerste couplet, waarvan de laatste zin 
is aangepast. 
Kies een van de partijen uit en bereid deze in de gegeven toonsoort voor. Je kan meezingen 
met de YouTube-link of met de meegestuurde opnames.  
Tijdens de auditie zal je meezingen met de versie van de meegestuurde mp3’s waar je eigen 
stem ontbreekt. 

https://www.youtube.com/watch?v=qSygtKgpxZs&list=PL8Hy_Jrrk1_8mloV-86cO21ENLxzLDdf_&index=4

