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J.C. Neves Dias 

 
Kerkstraat 165  1521 JG WORMERVEER  NEDERLAND 

Tel. (home) 0031 – 75 6219530  Tel. (mobile) 0031 – 6 53 71 00 72 


  PERSONAL FILE 
 
 
Voornamen : Julio Cesar 
Achternamen : Neves Dias 
Geboortedatum : 24 maart 1978 
Geboorteplaats : Lissabon (Portugal) 
Nationaliteit : Nederlands 
Kleur ogen  : zwart  
Kleur haar  : zwart 
Lengte  : 1.83cm 
 


 CURSUSSEN 
 
 maart - mei  `13  
‘Actorsstudio’  
verzorgd door  RJB Studio, docent Joost Buitenweg 
 
 
 februari - maart  `11  
‘acteren voor de camera’  
verzorgd door  Messercola Casting, docent Caroline van den Berg en Wesley 
Mutsaers 
 
 
 januari `10  
‘acteren voor de camera’  
verzorgd door  RJB Studio, docent Joost Buitenweg 
 
 
 januari ’04 – juli ’04 
‘Camera acteren en presenteren’ verzorgd door Act2Act, docente Marina de 
Graaf 
 
 
 september ’01 - mei ’02  
‘acteren voor de camera’  
verzorgd door  US Entertainment Group, docent Ronald Beer 
 
 
 maart ’00 - juli ’00  
‘acteren & improviseren’  
verzorgd door Stichting De Trap in Amsterdam, docent Josja Hamann 
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 ERVARINGEN (chronologische volgorde) 
 
 Figuratie in soap ‘Goudkust’.  
 (edel)Figuratie in soap Onderweg naar Morgen  
 (edel)figuratie in soap Goede Tijden Slechte Tijden 
 hoofdrol in ‘No Exit’, Filmproject van studenten uit Rotterdam 
 Figuratie in tv serie ‘Rozengeur & WodkaLime 
 Edelfiguratie in tv serie ‘Het Glazen Huis 
 Vaste presentator bij migranten tv, uitgezonden via Salto (1jr) 
 Radio DJ bij Zaanradio, lokale radio station (4jr) 
 Edelfiguratie in tv serie ‘Penoza’ (2011) 
 Edelfiguratie in videoclip Marco Borsato / Lange Frans (kom maar op - vrij) 

(2011) 
 Edelfiguratie in tv serie ‘Overspel’ (2013) 
 Verhalenverteller Balla uit kinderboek ‘Balla en het woud der legenden’ (2019) 
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 Inschrijvingen  
 
 U.S. Entertainment Group 
 My Way Models 
 Hollands Glorie Casting / CastingCall 
 TV Talent 
 Sterrencast.nl 
 Hebbes Casting  


