
Grease (musical)
Grease is een musical van Jim Jacobs en War-
ren Casey die in veel landen is geproduceerd 
en opgevoerd. De musical werd voor het eerst 
opgevoerd in 1972. De musical is tevens ver-
filmd in 1978.

De musical was voor het eerst in Nederland 
te zien in 1997, geproduceerd door Stardust. 
Een volgende revival van Grease speelde van 
3 oktober 2006 tot en met 29 juli 2007, ditmaal 
geproduceerd door V&V Entertainment. In 
België is tussen 26 december 2007 en 6 janu-

ari 2008 de Nederlandstalige revival van de Musical Grease uitgevoerd met een Vlaamse cast. 
Van september 2015 tot en met april 2016 is Grease weer in Nederland te zien. De musical wordt 
opgevoerd door het hele land.

Nummers uit de Nederlandse en Vlaamse revival

Akte / bedrijf II

Shaken op de Rydell Rock
Een stille glimlach
Born to hand Jive
‘t Is feest maar het regent
Hoofd in de wolken
Sandy
Rock ‘n roll party queen
Het zou erger kunnen zijn
Sandra Dee
Want voor jou wil ik gaan
Finale

Akte / bedrijf I

Sandy
Grease
Die zomernacht
Een stille glimlach
Freddy m’n lief
Sandra Dee
Hopeloos verlang ik naar jou!
Greased lightnin’
Rydell Fight Song
Ik kom altijd bij jou
Wij blijven samen



Grease (film)
Grease is een Amerikaanse romantische filmmusical uit 1978 onder regie van Randal Kleiser. De 
productie is een verfilming van de gelijknamige musical Grease, over de jaren 1950. De film werd 
genomineerd voor de Oscar voor beste oorspronkelijke lied (Hopelessly Devoted to You van John 
Farrar) en de Golden Globes voor beste musical- of komediefilm, beste hoofdrolspeler in een mu-
sical- of komediefilm (John Travolta), beste actrice in een musical- of komediefilm (Olivia Newton-
John), beste oorspronkelijke lied (Grease van Barry Gibb) en nogmaals voor beste oorspronkelijke 
lied (Hopelessly Devoted to You).

Sandy en Danny ontmoeten elkaar op vakantie. Ze worden verliefd en aan het eind van de vakan-
tie kunnen ze moeilijk afscheid nemen. Later verhuist Sandy naar de plek waar Danny woont en 
gaat vervolgens ook naar dezelfde school, Rydell High School. Wanneer de school begint komen 
Sandy en Danny elkaar plotseling weer tegen. Sandy kent Danny als een romantische en lieve 
jongen, maar op school staat hij bekend als een stoere vrouwenverslinder. Wanneer ze elkaar 
weer ontmoeten, botsen hun imago’s.

Niemand verwacht dat Danny op het brave meisje Sandy zal vallen. Sandy is nog steeds hope-
loos verliefd op haar vakantieliefde, maar door Danny’s stoere gedrag wordt dit al snel minder. Ze 
begint met andere jongens aan te pappen, waardoor Danny jaloers wordt. Hij meldt zich bij sport-
coach Calhoun om Sandy voor zich te winnen met sportieve prestaties. Tijdens een grote dans-
wedstrijd van de school komen de twee weer nader tot elkaar, totdat Danny aan het eind van de 
avond met een ander meisje de sterren van de hemel danst en zonder Sandy de wedstrijd wint.

Er volgt een verzoeningspoging van Danny’s kant, maar hij verpest dit omdat hij Sandy het bed in 
probeert te krijgen, iets waar de nog maagdelijke Sandy niet aan toe is. Wanneer Danny een au-
towedstrijd wint tegen een vijandige racer, realiseert Sandy zich dat ze Danny niet uit haar hoofd 
kan zetten. Ze besluit te veranderen om in zijn kliek te passen, niet alleen voor hem, maar ook 
voor zichzelf. Van braaf meisje, verandert Sandy in een hippe meid, terwijl Danny het tegenover-
gestelde probeert en zich plotseling als netjes en sportief presenteert.


