SHAHINE EL-HAMUS |
BIOGRAFIE
Shahine El-Hamus (2000) is een getalenteerde jonge acteur van Nederlands-Egyptische
afkomst. Zijn vader Sabri Saad is een bekende Nederlandse acteur, en zijn oudere broer
Shady El-Hamus is regisseur en schrijver.
Shahine speelde een hoofdrol in Norbert ter Hall's DE BELOFTE VAN PISA, waar hij in
2020 een Gouden Kalf voor Beste Acteur voor wint. De film gaat over een NederlandsMarrokaanse jongen die moet overleven op een muziekschool voor de elite in
Amsterdam-Zuid, terwijl zijn oudere broer in de gevangenis zit. De film is gebaseerd op
de autobiografie van Mano Bouzamour en kreeg bijzonder veel goede kritieken.
Volkskrant: “Het is prachtig hoe acteur Shahine el-Hamus Samir met zijn overmoedige
en onweerstaanbare bravoure langzaam wat bedachtzamers geeft.”
Het Parool: “De jonge acteur (18) spettert aan alle kanten van het scherm. Zelfs
wanneer de romantische verhaallijn vervaarlijk dicht langs clichés over liefde tussen
verschillende sociale klassen scheert, blijft El-Hamus met gemak overeind. Zijn spel is
naturel als het moet en uitdagend als het kan. Een onweerstaanbaar talent.”
Toen Shahine 14 jaar was speelde hij zijn eerste rol in de serie A'DAM - E.V.A. en
MOUNA'S KEUKEN, geregisseerd door zijn broer Shady El-Hamus. Een jaar later
speelde hij in de telefilm HET BESTAND, geregisseerd door Thomas Korthals Altes. In
2017 speelde hij een hoofdrol in CHIMERE, een rol in een aflevering van SUSPECTS
en in een aantal short films zoals ELIAS, FEMME, FLYNN? en SPRING. In 2019
speelde Shahine in VALS, geregisseerd door Dennis Bots en gebaseerd op de
bestseller van Mel Wallis de Vries. Shahine was ook een van de vaste acteurs in DE
VLOER OP JR. en SR.
In 2020 speelt Shahine een hoofdrol in de Videoland-serie LIEVE MAMA, geregisseerd
door Jelle de Jonge, en de NPO-serie HET A-WOORD.

In 2021 is Shahine te zien in Sam de Jong’s nieuwe speelfilm MET MES naast
Hadewych Minis, die deze zomer in de bioscoop verschijnt.

