Oosterhoutse actrice Elly de Graaf

“Acteren doe ik zó graag”

Elly woont sinds december 2000 in Oosterhout. “Oosterhout is een stadje
waar ik al regelmatig kwam om te winkelen.Voor de mooie omgeving zochten
we het met onze kinderen al op. Ik had daarom veel zin om er te gaan
wonen.”
Elly speelde toen net een jaar een rolletje in de televisiesoap Goede Tijden
Slechte Tijden (GTST). Heel Nederland kende haar toen als Rosa Gonzalez,
de bescheiden huishoudster van de familie
Sanders. Rosa, een rode roos dan, want dat is
toevallig haar lievelingskleur.

Gastrol voor 11½ jaar

Elly begon op haar 26ste amateurtoneel te spelen in
Nieuwendijk. Na 25 jaar stopte ze daarmee in 2005.
Naast haar baan wilde ze meer gaan doen met acteren.
“Via een castingbureau kreeg ik een gastrol bij GTST.
Wat heet, ik deed het 11½ jaar.” In GTST mocht ze af en toe
een paar woordjes zeggen, edelfiguratie noemen ze dat. De laatste
jaren kreeg ze meer tekst. “Dat vond ik natuurlijk veel leuker. Daar
deed ik het voor.” Nu speelt ze sinds 2008 bij toneelgroep Grand
Cru in Gorinchem.

Al lang geen huishoudster meer

Na de laatste opname van GTST heeft ze niet stilgezeten. Ze trad in
maart 2012 met Grand Cru op in de Kluiz in Oosterhout met het stuk
Gif. “Ik doe nu allerlei verschillende dingen en dat vind ik ontzettend
leuk.” Ze speelde onder andere de vrouw van een alcoholist en een
vrouw die man en kinderen kwijt raakt. Ze begon met een opleiding voor
trainingsacteur, deed opnamen voor een tv-serie, een commercial, een korte
film met twee jonge mensen en een korte film die naar filmfestivals gaat.
Als er tijd over is, kijkt ze nog graag naar GTST. Heeft momenteel eigen
tv-programma ‘Het bloemetje van de week’ bij regio tv73 (Den Bosch).
Te bekijken via haar website of via tv73 uitzending gemist.

De mooiste plek van Oosterhout

Die houdt ze lekker voor zichzelf, want dat is op haar terras met uitzicht op de
boomgaard. “Heerlijk met een boek, dan geniet ik.” We maken er even een foto
van. “Ik vind het toch wel een hele eer dat ik in de agenda mag,”
zegt ze nog gauw even.
Voor meer foto’s en haar activiteiten:
ga naar haar website www.ellydegraaf.nl.
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