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Lengte: 1.80

Quincy

Lengte: 1.83

Alper

Lengte: 1.78

Yannick

Lengte: 1.80

Khalil
Khalil is niet alleen een acteur
maar ook commercieel model. Hij
is namelijk te zien in commercials
voor onder andere ‘Ikea’,
‘Salland’ en het ‘Zilveren Kruis’!
Zijn weelderige haarbos maakt
hem herkenbaar en uniek. Zijn
TV debuut maakte hij laatst in
'De Slet van 6 VWO'

Yannick
Maak kennis met Yannick!
Yannick is afgestudeerd cameraacteur aan de FAAAM en weet
hij precies wat er op een set van
hem verwacht wordt. Hij
speelde o.a. in de film ‘Jezus van
de Java straat’, ‘Red Heart Blank
Face'. Binnenkort is hij te zien
als hoofdacteur in het nieuwe
grote RTL 4 programma 'Hoe
Zal Ik Het Zeggen?'

Alper
Dit is Alper! Hij is o.a. te zien in de
film ‘Onze Jongens’ en ‘100%
COCO NY’, waarvoor hij naar New
York mocht! Wie kan dat nou
zeggen? Binnenkort zie je hem ook
in de serie 'Hoogvliegers'. Alper
heeft Turkse roots en blauwe ogen
om in te verdrinken. Hij is
inzetbaar als acteur maar ook als
model.

Ghalil

Jane

Maak kennis met Ghalil! Ghalil is een
jonge leergierige acteur die al een
aantal producties op zijn naam heeft
staan. Zo is hij o.a. te zien in 'De Slet
van 6 VWO’, 'Flikken Maastricht' en
'Vakkenvullers'. Ook heeft Ghalil een
rolletje bemachtigd in de Belgische
serie GR5 en is hij te zien in
commercials van o.a. Pearl en Het
Zilveren Kruis!

This is Jane! Een stoer dame die
vol passie acteert en presenteert.
Zo is Jane o.a. te zien in de serie
'Hooligirls' van Spike TV en durft
zij alles te zeggen als actrice in
het programma 'Temptation
Taxi'.
Momenteel presenteert zij ook
het TouTube-programma
'Tieners on Tour'

Quincy

Saffier

JoJo

This is Quincy! Een gezellige en
gedreven acteur en musicalster
uit Rotterdam. Quincy staat niet
alleen heel graag op de planken,
hij voelt zich ook helemaal thuis
voor de camera. Hij heeft zijn
eigen YouTube-kanaal en kan
goed presenteren. Quincy
vertolkte de rol van Ted in de
film ‘100% COCO NY’.

Maak kennis met Saffier! Hij is
een zelfverzekerde en
empatische jongen die altijd
klaar staat voor een uitdaging,
zeker op het gebied van
acteren. Saffier heeft gespeeld
in de ‘NPO feestdagen
commercial’ en speelde samen
met zijn broertje Ghalil een rol
in ‘Flikken Maastricht’ &
'Vakkenvullers'.

Jojo is internationaal model,
acteur en presentator. Deze
Amsterdammer heeft passie, stijl
en bijzonder veel humor. Hij is
gedreven en gemotiveerd. Jojo
heeft klussen gedaan voor o.a.
Nike, Talpa Network en
Serengeti. Jojo start binnenkort
de acteeropleiding aan de
FAAAM.
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MULTA Talents is begin 2019 opgericht om (jong) talent te begeleiden/coachen. Met het idee
al langer in het hoofd zijn wij MULTA Talents nu echt gestart. Met een selectief groepje talents
gaan wij een nieuw, spannend avontuur aan. Wij streven er naar een management/agentschap
te worden die niet alleen onderhandelt maar de talenten ook begeleidt, helpt, motiveert en
een podium biedt. Buiten ons ruime netwerk, weten wij waar erop gelet wordt bij castings en
kunnen wij de talents helpen zichzelf te ontwikkelen waar mogelijk. Van foto’s, showreels tot
de socials, persoonlijke begeleiding staat bij ons centraal. Wij houden dan ook regelmatig
brainstormsessies met alle talents om zo elkaar te motiveren en vooral te inspireren. Waarom
moeilijk doen als het ook samen kan?
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