BIOGRAFIE VERA SOPHIE
Dat Vera Sophie later actrice zou worden, was al vroeg te zien; ze
eiste zingend en dansend altijd alle aandacht op in een glitteroutfit
en op de stiletto’s van de buurvrouw. Dit plezier is nooit meer
weggegaan! Op jonge leeftijd begon Vera dus ook met dansen:
klassiek ballet en jazzdans behoorden tot de vaste kern. Na het zien
van de musical Cats was ze helemaal om en begon ze met auditeren
voor musicalopleidingen.
In 2007 begon ze op de Willem Nijholt Academie van Musical-en
Muziektheater in Nijmegen, waar ze mee speelde in verschillende
musicalproducties: de Dreigroschenoper van Bertold Brecht,
Ontbossing onder regie van Michaël van Buuren, de Griezelbus onder
regie van Jerry Rijstenbil en MIST in samenwerking met Opus One in
Amsterdam. Ze liep stage bij het Nederlands Jeugd Musical Theater
in de productie Oorlogswinter de Musical, die in de periode
2011/2012 door heel Nederland reisde (met o.a. Janke Dekker, Soy
Kroon, Addo Kruizinga en Hans Lemmen).
Tijdens de opleiding volgde ze met veel plezier
workshops van Jon van Eerd, Willem Nijholt, Pia
Douwes, Barry Stevens, Simone Kleinsma en Fred
Butter.
Tijdens haar tweede
studie in Breda heeft
Vera bij NHTV Theater
meegedaan aan
verschillende theater-en musicalproducties, waaronder
“Urinetown”, “I love you, you’re perfect, now change” en “‘Allo
‘Allo”. Ook danste ze bij modern dansgezelschap Stichting Dansz
in Goes en Dansstudio Djazzle in Breda, en bleef ze haar klassieke
ballet-skills onderhouden bij Balletschool Giselle Peemen in
Breda. Ze acteerde in reclamespots voor Verkade, Albert Heijn en
de Lion King - de Musical. Na haar afstuderen begon ze als
recruiter bij een detacheringsbureau in Amsterdam, maar zat hier
nooit helemaal op haar plek: acteren is altijd haar nummer 1
passie geweest. Ze zei haar baan op en startte haar professionele
carrière als actrice.
Onlangs nam Vera een stemdemo op met
Pieter Busman (voice-over en
programmamaker) om ook haar
kwaliteiten als voice-over en stemactrice
te laten horen.
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