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Met haar rol als Mien Dobbelsteen in de TV-serie ‘Zeg ’s AA’   (1980 – 1993) verwierf  

Carry Tefsen een enorme nationale bekendheid. Dat de populariteit van die VARA-serie 

nog niets aan kracht heeft ingeboet, werd bewezen door de volle zalen die de 

gelijknamige theatervoorstelling in 2003 /2004 en later in 2007/2008 trok. Dit succes 

resulteerde in 2009 in een splinternieuwe TV-serie waar Carry wederom als Mien 

schitterde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De veelzijdige Carry, geboren in Amsterdam als dochter Carla van een leraar op de 

Ambachtsschool,  begon haar carrière, ondanks het afraden van haar ouders, als 

danseres in de Moulin Rouge op het Thorbeckeplein in Amsterdam. 

In het begin van haar televisiecarriere  trok ze met de KRO-revue door het land met o.a. 

Berry Kievits. Carla werd Carry! 

Vanaf dat moment is Carry constant actief geweest en heeft zij meegewerkt aan talloze 

theater-, film- en TV-produkties zoals o.a.: 

 

‘Wat een land, wat een land’ van Wim Kan, Anatevka, Irma La Douce, Huwelijk in de 

Steigers, Vrouwenvleugel  en De Man van La Mancha, musicals met Lex Goudsmit, De 

Jantjes van Beppie Nooy, Dag Dag Heerlijke Lach, een revue met Andre van Duin, 

Rooie Sien van Beppie Nooy. 

Films als Wat Zien Ik (Paul Verhoeven), de spraakmakende Blue Movie (Wim 

Verstappen), Keetje Tippel (Paul Verhoeven), Waaldrecht, Inpakken en Wegwezen. 

En ook als presentatrice was Carry te zien eind jaren ’80 in het eerste datingprogramma 

op de Nederlandse TV; Op Goed Geluk. 

 

Daarbij wordt Carry regelmatig gevraagd voor TVreclamespots en fotoacties zoals o.a. 

voor NUTROMA, AJAX,DE HOTELBON, GOM en recentelijk was ze te zien in de 

Witte Reus commercials. 

 



 
 

 

 

 

 

In 1998 en 1999 schitterde Carry Tefsen in remakes van DE JANTJES en ANATEVKA, 

naast o.a Henk Poort. 

 

DE GARAGE was een succesvolle TV-serie met Carry in de hoofdrol als Coby (2002); 

ook in 2002 stond IRMA LA DOUCE op het programma. 

 

Daarna stond een nieuwe versie van 'De Jantjes' op de agenda en 2005/2006 stond in het 

teken van de productie CHAMPAGNE en  de start van de nieuwe TV-uitzendingen van 

‘Het Schaep met de 5 Pooten met Carry Tefsen in de rol van Opoe Withof! 

 

 



 
 

De cast van ’T SCHAEP MET DE 5 POOTEN IN 2006. 

 

Ook deze TV-serie bleek meer dan succesvol en derhalve zag ’t Vrije Schaep in 2009 het 

licht, volgde in 2001 ’T Spaanse Schaep en is zij momenteel in 2013 te zien in ’t Schaep 

in Mokum. Onlangs is bekend geworden dat ook in 2014 Carry weer van de partij zal 

zijn in een splinternieuwe serie van ’t Schaep. 

 

In 2010 ging in het Koninklijk Theater Carré de nieuwe voorstelling ‘Omdat ik zoveel 

van je hou’ in premiere. Hoogtepunten uit een eeuw volkstheater van de Nooij-dynastie 

waarin Carry een bijzonder groot aandeel had. 

  

 
 

 

 

 

 

Op 27 april 2012 ontving Carry Tefsen een lintje voor haar verdiensten voor Nederland. 

Ze werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Naast haar drukke bestaan als actrice vindt zij haar rust maar ook haar energie uit haar 

werk als kunstschilder. Inmiddels heeft haar werk al in verschillende galeries gehangen. 

In seizoen 2013/2014 stond Carry op de planken met de succesvolle musical Flash Dance 

en in 2014/2015 was Carry te zien de productie Billy Elliott, een productie van Stage 

Entertainment.  

 

Voor 2016/2017 gaat zij onvermoeibaar door met een Hummelinck/Stuurman 

produktie; The Golden Girls (werktitel).  
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