ECHT
iets is mooi als het echt is

Astrid Cattel

Coaching: Karin Bloemen

Astrid Fréderique Cattel is oprichtster/eigenaar geweest van een succesvolle regionale
jeugdtheaterschool in het Gooi. De school telde 4 docenten en er werden naast jaarlijkse
theaterproducties tevens landelijke workshops gegeven. De theaterschool heeft Astrid verkocht omdat
zij zelf het veld in wilde stappen. Vleugels uit! Haar focus ligt op presentatie/dagvoorzitterschap, zang
en acteren.
Sinds 2018 is Astrid als actrice o.a. in diverse TV commercials te zien en sinds 11 TV seizoenen huist
zij bij het RTL4 programma De Tv Kantine waar zij de vaste Stand in is van presentatrice Irene
Moors. Ook was Astrid te zien bij het SBS6 TV programma ‘Boswachter gezocht’. Bij
Madame Tussauds Amsterdam speelt zij o.a. lady Madame Tussaudzelf t.a.v. de geschiedenis van
het wassen beelden museum, ook in het kader van internationale scholing.
Als presentatrice/dagvoorzitter heeft zij ervaring met een publieksaantal van 2000. Zij presenteert
live events binnen zakelijk en charmant amusement. Van intochten van Sinterklaas tot bijeenkomsten
voor medici. Veelal met eigen presentatieteksten, bijdrage aan regie en (eind)redactie. Astrid ging
eerder in een ander interview op zoek naar de kunstenaar in Radio DJ Ruud de Wild en zij maakte
een item over zijn expositie ‘Trigger’. Ook interviewde zij Johnny de Mol tijdens de Preview van het
theaterseizoen van theater Spant.
Afgelopen 2 theaterseizoenen zong Astrid in de Hommage aan Toon Hermans. Ook fungeerde zij
voor deze productie als impresariaat. In deze theatervoorstelling zong zij samen met de zoon van Toon
in de voorstelling ‘Liedjes van Toon’. De gedreven programmamaakster gaat vanaf seizoen ’21 solo in
de theaters met haar eigen theaterprogramma ‘ECHT, iets is mooi als het echt is‘.
In haar eerdere jaren heeft Astrid in het bedrijfsleven gewerkt als
landelijke trainer interne opleidingen bij MInterim en ook werkte zij op
marketing bij KLM. Haar weloverwogen creatieve pad is iets van de
laatste 8 jaar. Astrid is geboren in Gouda en opgegroeid binnen een
ondernemend burgemeestersgezin in het ‘nuchtere’ Noord-Holland. Zij
heeft besloten om dit politieke pad zelf niet in te slaan. Sinds 18 jaar
woont zij met haar man en 2 dochters in het Gooi.
Highlights voor een impressie op papier:
•
•
•
•
•
•
•

Wakker te maken voor: melkchocolade
Hekel aan: mensen die hun afspraken niet nakomen
Gevoelig voor: warmte geven en ontvangen
Inspiratie (en respect voor): ontspannen spontaniteit van Dieuwertje Blok en de
welbespraakdheid van Astrid Joosten
Zelfspot: luchtje opgedaan voor een Zoommeeting
Geluksmomentje: laatste avond bij een vakantiehuisje in Italië. Het leven is niet volmaakt maar
wel fantastisch. En het voelde onbezorgd. Met een glaasje witte wijn toastte ik op het leven.
Later dat jaar overleed mijn moeder
Levensmotto: kijken naar wat wel kan
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