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Over mij 
————————————— 

Film ervaring 
——————————————

 2020 Mijn beste vriendin Anne Frank 
Hoofdrol Hanah - Fatt Productions


 2019 Eindmusical S2                               
Hoofdrol Fem - AVROTROS


 2018 Mijn bijzonder rare week met Tess        
Hoofdrol Tess - Bind 


 2016 Televisie serie Eng                     
Hoofdrol Lena - Pupkin


 2015 Televisie serie Kasper en de 
kerstengelen                                          
Hoofdrol Isa - NL Film - Emmy kids award


Vanaf mijn 6e ben ik actief met dansen, zingen en acteren. 
Ik begon op mijn 7e als actrice in 2012 bij het 
reizende theatergezelschap Positief Coachen in meerdere 
rollen. Sindsdien heb ik meerdere hoofdrollen mogen 
spelen in diverse musicals.  

Denk aan de jaarlijkse musicals “Tien in de 
lucht” en “O dy Zeeën” van RTL Talent Academy (2015 en 
2016).  

In 2015 werd ik gecast voor de kerst serie Kasper en de 
kerstengelen en mocht daarna diverse filmprojecten 
meemaken. 

Theater ben ik blijven ontwikkelen. 
In 2017 speelde ik mee in de voorstelling “Beauty en het 
Beest” bij Maas Theater en Dans. En stond in 2018 als 
‘Holly Jolly Kid” bij de opening van het nationaal 
kerstseizoen “It’s christmas time 2018” bij Van Tok 
Producties op de planken. 

In 2019 maakte ik mijn filmdebuut in de hoofdrol van Tess 
in de familiefilm “Mijn bijzonder rare week met 
Tess” geregisseerd door Steven Wouterlood. 

Ik volg de HAVO op kunstvakschool IVKO in Amsterdam.  
In 2017/2019 kreeg ik les bij de musical- en dansopleiding 
bij BroadwayTalents onder leiding van Barrie Stevens.  

In 2019 heb ik een jaar MusicAllFactory- jongeren in 
Tilburg gevolgd, En momenteel volg ik wekelijks lessen bij 
Musical Masters; een vooropleiding die jongeren 
voorbereid op een voltijd opleiding in (muziek-) theater, 
musical- of dansopleiding.  
 

 Vaardigheden 
——————————————  

 Film acteren 
 Dans (jazz, klassiek, modern, tap, show) 
 Zang 
 Talen: Nederlands, Duits (matig) Engels (goed) 
 Overige interesses: Ukelele, voetbal, box training, 

kleding maken, bakken en sushi 
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