Biografie Noortje Herlaar
Noortje Herlaar (1985) is een veelzijdig actrice en zangeres. Haar rol in Mary Poppins levert
haar in 2010 de John Kraaijkamp Musical Award op voor aanstormend talent. Hierna speelt
Noortje o.a. een hoofdrol in de televisieseries Ramses, winnaar van de Zilveren Nipkow schijf
2014 en de Prix D’Europe, en ontvangt ze een Gouden Kalf-nominatie voor Beste Actrice
voor haar rol in Moeder, ik wil bij de revue.
Na haar opleiding aan de Muziektheateracademie van het Rotterdams Conservatorium,
speelt Noortje in enkele musicals, waaronder Dirty Dancing (2008) en Urinetown (2009).
Haar grote doorbraak volgt na het behaalde succes in de finale van het televisieprogramma
Op Zoek Naar Mary Poppins, waarna zij de felbegeerde rol van Mary Poppins speelt in de
gelijknamige musical. Voor haar rollen in Mary Poppins én Urinetown wint Noortje de
Musical Award 2010.
In 2012 maakt Noortje succesvol haar televisiedebuut in de serie Moeder, ik wil bij de revue,
waar wekelijks bijna 2 miljoen mensen naar kijken. Hierna volgen rollen in films als
Wonderbroeders, Knielen op een Bed Violen, De Zevende Hemel, en de Belgische productie
Paradise Trips. Ook is ze te zien in een gastrol in het tweede seizoen van de internationale
tv-serie Crossing Lines, en speelt ze een rolletje in de Amerikaanse Hollywoodfilm The
Hitman’s Bodyguard (2017), met Ryan Reynolds en Samuel L. Jackson. Op televisie speelt ze
de titelrol in de comedyserie De Mannen van dr. Anne (2017) en de thrillerserie Lois (2018),
heeft ze een hoofdrol in de succesvolle serie De Twaalf van Oldenheim (2017) en in de met
een Gouden Kalf, BANFF Rockie Award en Nipkow-schijf bekroonde serie De Zaak Menten
(2018).
Noortje spreekt ook regelmatig animatiefilms in. Zo is ze te horen als ‘Anna’ in Disney’s
Frozen, als ‘Juliet’ in Disney’s Gnomeo & Juliet en Barbie in Disney/Pixar’s Toy Story 3. Ook is
ze de stem van ‘Mary Poppins’ in de Nederlandse versie van Mary Poppins Returns.
Later dit jaar is Noortje te zien in de familiefilm Kapsalon Romy, die op het prestigeuze
International Children’s Film Festival in Noorwegen de prijs won voor Beste Film. Ook keert
ze terug naar het theater met een hoofdrol in de Nederlandse versie van Lazarus, de
muziekvoorstelling van Ivo van Hove in samenwerking met David Bowie.

