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Gwen is een Nederlandse actrice die woont in New York, ze
heeft een indrukwekkende carrière achter de rug bij het
Nationaal Ballet in Nederland, maar besloot dat het op een
dag tijd was om haar ko�ers te pakken en in New York te
gaan wonen en werken. Lees hier, haar verhaal.
Je hebt een prachtige carrière gehad als danseres bij het Nationaal Ballet, in
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Je hebt een prachtige carrière gehad als danseres bij het Nationaal Ballet, in
onder andere ‘Het Zwanenmeer’ en ‘Romeo & Juliet’. Hoe voelde het, om na
jaren van training, deel uit te maken van het hoogst haalbare?

Als jong meisje van 9 ben je alleen maar aan het dansen om je droom te realiseren om ooit tussen die geweldige dansers op toneel te

mogen staan als deze dan uitkomt op 18-jarige leeftijd in de vorm van een vast contract. Dan voelt dat als een grote eer dat al het

harde werken wordt beloond. Dag in dag uit met zulke fantastische artiesten op toneel te staan, gaf me de kracht, dat je droom, hoe

groot ook, gerealiseerd kan worden!

Wat zijn je beweegredenen geweest om te switchen van dans naar acteren?

Als danser leef je in een geïsoleerdere wereld van het theater. Dagen achtereen trainen in de studio om vervolgens deze voorstelling

avond na avond voor 1500 man op te voeren. Magisch, maar daarin soms ook beklemmend. Binnen de muren van het theater word je

volwassen. Echter moet je in het ”hokje” van de ballerina blijven. Via commercieel werk (Holland casino/MTV commercials) kwam ik in

contact met acteren. Ik ontdekte dat deze vorm van expressie heel bevrijdend voelde en niet om perfectie draaide zoals bij dans. De

imperfectie van de mens kan soms juist heel mooi zijn.

Je hebt een grote stap gemaakt om naar Los Angeles te verhuizen om daar
een opleiding te volgen bij Ivana Chubbuck studios, Kan je iets vertellen over
de opleiding?

Ik wist nog weinig over de acteerwereld. Alleen dat de lms, waar ik ik zo van hield, in Hollywood gemaakt werden en daar een zeer

goed aangeschreven opleiding van Method acting bestond aan de Ivana Chubbuck studios. Ik was er voor een paar dagen, deed

auditie en was hooked. Had nog heel veel te leren, maar was zó geïnspireerd, door omringd te zijn met zulk gemotiveerde- en hard

werkende acteurs, dat de stap in LA te gaan studeren en wonen niet heel moeilijk was.

Nu woon je in New York: hoe lang ben je in Los
Angeles gebleven voordat je naar New York bent
verhuisd en hoe zijn jouw ervaringen geweest in
de stad van de grootste �lmindustrie?

Na 6 maanden ben ik teruggekomen naar Nederland. Ik had deze time frame al vooraf

voor mezelf vast gesteld. Om eerlijk te overwegen ”ben ik echt blij met deze switch van

dans naar acteren”? Ik wist dat het, na de danswereld, ook als actrice weer een onzeker

beroep zou gaan zijn, dat niet voor iedereen is weggelegd en dat ik er waarschijnlijk

weer veel voor moet opgeven om hogerop te komen, maar als acteren je zo’n gevoel

van voldoening geeft, dan is er een geen andere weg dan door te gaan.

In New York ben je afgestudeerd bij de Stella
Adler Studio of Acting. Zijn er in vergelijking met
LA grote verschillen? Verschillen in lesmateriaal,

aanpak en/ of werkwijze bijvoorbeeld?

In LA heb ik method acting gestudeerd. De lessen die ik daar volgde waren voornamelijk scène study classes met acteurs die “in

training” wilden blijven tussen hun shows en lms door. In New York aan de Stella Adler Studio of Acting was de methode weer heel

anders: daar werkten we juist aan de onbegrensde bron van de verbeeldingskracht, van een mens, om een script tot leven te laten

komen.

Twee compléét verschillende werkmethodieken, om hetzelfde doel te bereiken. Een volledige transformatie tot het karakter dat je

speelt. In NY was ik veel uren per dag bezig, met veel diverse lessen van Shakespeare en Chekhov en kreeg ik lessen ‘camera acteren’
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Hi, ik ben Monika. Ik ben professioneel fotografe en fashion editor. Heb ervaring opgedaan in London en Milaan. De afgelopen 15 jaar werkte ik veel

samen met Monique. Op de site deel ik de mooiste dingen met jou, die ik zie, beleef en meemaak. Liefs, Monika

en ‘stage and lm ghting’ lessen.

Waar gaat je voorkeur naar uit in de toekomst: theater of �lm?

Gezien het feit dat ik letterlijk in het theater ben opgeroeid, als danseres gaat mijn voorkeur op dit moment voornamelijk uit naar het

medium lm en TV, maar mocht er een mooie Broadway show op m’n pad komen zeg ik geen nee. 

Hoe verlopen de castings in LA en New York?

Zowel in LA als NY gaat het castingsysteem via je agent/ manager of openbare websites, waar je zelf op castings kunt reageren voor

lms en commercieel werk, maar vooral draait het om netwerken, naar de lmfestivals gaan en regisseurs en andere mensen uit de

industrie te ontmoeten.

Je woont nu in het energieke New York met al haar mogelijkheden. Hoe ziet je
gemiddelde dag eruit en wat is überhaupt de levensstijl in ‘the Big Apple’?

New York is een bruisende metropool met een hoog tempo. De meeste mensen zijn naar de stad gekomen om hun droom hier te

realiseren dat merk je, iedereen is mega fanatiek en ambitieus. Dat kan heerlijk zijn als je in een goede ow zit, maar ook moeilijk en

hard als dingen minder goed gaat, dat is een kant waar weinig mensen het eigenlijk over hebben. Een vaste dagelijkse routine heb ik

eigenlijk niet. Iedere dag loopt vaak anders. Ik houd me vooral bezig met castings. Het opnemen van selftapes (werk veel nog in

Nederland) castings via de openbare websites. En in de middag ga ik langs verschillende castingbureaus in Manhattan. Dat kan soms

lang duren (hangt van het project af ) maar ook heel vaak sta je na je auditie na 5 minuten weer buiten en ga je door naar de

volgende. Tijd maak ik altijd vrij om lekker te gaan sporten of yoga. Ik zoek een jn cafeetje op om m’n tekst te leren voor mijn

volgende project en spreek af met een vriendin, waar ik ‘s avonds een cocktail mee ga drinken, op een dakterras en geniet van het

bizar mooie uitzicht. Dat zijn mooie momenten dat ik ontzettend blij ben ben, dat ik hier kan wonen en werken.

Kan je al iets vertellen over je volgende (�lm) project?

Volgende maand heb ik opnamen voor de nieuwe speel lm “About a donkey”, een komedie waarin ik een televisie host speel. Ik ben

in afwachting van twee internationale lms, die dit jaar uit moeten komen. De Colombiaans/ Amerikaanse lm “Overexposed” en de

Italiaanse korte lm “Would you rather be a sh”.

Is er tussen al dat werk nog tijd voor liefde en romantiek 

Zeker, ik zou niet zonder willen! 

Ik heb een heel liefdevolle partner..;)
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