Katja Herbers – Biografie
Katja Herbers (1980) studeert in 2005 af aan de Toneel- en Kleinkunst Academie in
Amsterdam. Al tijdens haar studie schittert ze op het witte doek in Pietje Bell 1&2. Ze
ontpopt zich al snel tot een veelzijdige actrice en laat haar grote diversiteit aan
karakters zien op televisie, in films en in het theater. Bij het grote publiek wordt Katja
met name bekend als Joyce in de RTL4 hitserie Divorce. Sinds 2014 is Katja ook
succesvol in het buitenland en speelt ze in verschillende Amerikaanse hit-series.
In het theater maakt Katja na haar afstuderen al heel snel furore bij grote
Nederlandse, Belgische en Duitse theatergezelschappen als het Nationale Toneel,
Toneelgroep Amsterdam, de Theatercompagnie, NT Gent en de München
Kammerspiele. Hier schittert ze in regies van Theu Boermans, Ivo van Hove en
Johan Simons. De voorstellingen worden geprezen, bekroond en geselecteerd voor
belangrijke festivals. Zo is Platform van de München Kammerspiele, met Katja in de
hoofdrol, door de Duitse toneelcritici gekozen tot beste voorstelling van het seizoen
2012-2013, ontvangt Katja in 2013 de Guido De Moor prijs voor haar vertolking van
Irina in Drie Zusters van het Nationale Toneel en staat De Ideale Man, met wederom
een hoofdrol voor Katja bij dit gezelschap, op het theaterfestival 2014.
In 2006 speelt Katja haar eerste hoofdrol in de film De Uitverkorene (Theu
Boermans), welke veelvuldig bekroond wordt, waaronder met de Prix de l’Europe en
een Emmy Award. Katja is hierna te zien in meerdere films waaronder; de
familiefilm Brammetje Baas, De Storm, Loft, Sonny Boy, Süskind, de horrorfilm De
Poel en de succesvolle romantische komedie Mannenharten (1&2). In 2017 speelt
Katja samen met tegenspeler Maarten Heijmans de hoofdrol in
de bejubelde romcom Weg van jou, van de met de Gouden Film behaalde regisseur
Jelle de Jonge.
Op de Nederlandse televisie is Katja regelmatig te zien in het
improvisatieprogramma De Vloer Op en het NPO jeugdprogramma Het Klokhuis.
Verder speelt ze in verschillende series als Lieve Lust, Single, Beatrix – Oranje
Onder Vuur en ze speelt naast o.a. Jeroen Spitzenberger in de RTL hitserie Divorce.
Katja’s veelzijdige talent valt ook op buiten de grenzen van Nederland. Sinds 2014 is
ze te zien in een aantal Amerikaanse hit-series. Ze speelt een hoofdrol in de
televisieserie Manhattan (seizoen 1&2). In het derde seizoen van de succesvolle
Netflixserie The Americans heeft Katja een vaste bijrol en in 2017 speelt Katja een rol
in de HBO-serie The Leftovers. In 2017 is ze eveneens te zien in de dramaserie
Manhunt Unabomber die uitgezonden wordt op Discovery Channel. Momenteel is
Katja aan het draaien voor het tweede seizoen van de HBO-Serie Westworld, welke
in 2018 uitgezonden wordt.
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