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Opleiding: 
Rolf kreeg zanglessen van Edvard Kraeder, Max van Weegberg en Pat 
Gideon.  
Acteer workshops van Lucas Borkel.  
 
 
Theater:  
In seizoen 2010 – 2011 zal Rolf te zien zijn in Crazy Shopping – de musical.  
Hij speelde de rol van Fakir in de slotshow van de Winter Efteling 2009/2010 en 
Tita Tovenaar in Het Tita Toverfeest tijdens het zomerseizoen van De Efteling in 
2009.  
Daarvoor was hij op tournee met de musical Sunset Boulevard, waarin hij 
naast zijn ensemble-rol ook wekelijks de rol van regisseur Cecil B. DeMille 
overnam. 
Hij speelde de rol van El Gallo in De Fantasticks, en verder in Rembrandt de 
musical (o.a. als de dominee, Christoffel Thijsz en regelmatig als Professor 
Tulp). Speelde in Cyrano- de musical, Evita, Joe- de musical (Einstein), Music in 
the Air (Karl), Sondheims' Pacific Overtures (Madam, Observer), vertolkte de 
rol van Pip in Great Expectations. Hij speelde in de opera Carmen (Le 
Dancaïre) en Gianni Schicchi (Betto di Signe) en in operettes Eine Nacht in 
Venedig (Balbi) en Gasparone (Sindulfo). Vertolkte o.a. de Bisschop van 
Digne in Les Misérables (Duitsland) en in The Phantom of the Opera (België) 
was hij o.a. te zien als Mr. Reyer en Passarino. In Elisabeth (Scheveningen) 
speelde hij Vorst Schwarzenberg en in Titanic de musical was hij o.a. te zien 
als Edgar Beane en Isidor Strauss. In Elisabeth (Essen, Duitsland) was hij te zien 
als Baron Kempen. In het toneelstuk En toen waren er nog maar... heeft hij de 
rol van Fred Narracott gespeeld.  
 
Televisie:  
Verleende zijn medewerking aan het Musical Awards Gala van 2001 en 2006 
en aan het programma Laat De Leeuw.  
 
Overig:  
Hij speelde in de cabareteske dinnershow Jodenkoeken en Mariakaakjes in 
theaterrestaurant Toussaint in Den Haag, was één van de drie solisten in de 
dinnershow van theaterrestaurant De Kattentuin aan het Vondelpark in 
Amsterdam en in theaterrestaurant Goldmund, ook in Den Haag.  
Ook heeft Rolf diverse tekenfilms ingesproken.  
 
Tevens maakt hij regelmatig deel uit van de Abba bootleg groep Voulez 
Vous. Was als solist betrokken bij verschillende (inter)nationale concerten en is 
initiatiefnemer van Friends in Concert en Verona meets Broadway: Opera 
ontmoet Musical. 


