PERSBERICHT
Onlangs getrouwde Hollywood acteur, Antonio Sabato Jr. brengt bezoek aan Nederland
Met regelmaat haalt Hollywood Produksiyon bekende
internationale sterren naar Istanbul en Nederland. Zo
bezocht Lorenzo Lamas, bekend van onder andere
Renegade, Falcon Crest en The Bold and the Beautiful,
in april ons land. Hij verzorgde een boksworkout bij
Special Sports in Amstelveen waar onder andere
Gerard Joling en Patty Brard aan deelnamen, evenals
K1 vechter Redouan Cairo. Afgelopen maand was
Michael Dudikoff, The American Ninja, in ons land en
nu is het de beurt aan Antonio Sabato Jr. die een paar
weken geleden voor de tweede keer in het
huwelijksbootje is gestapt. Antonio zal op 13 en 14
november in Nederland verblijven om vervolgens
door te vliegen naar Istanbul waar hij geboekt is voor
diverse commerciële opdrachten waaronder een
fotoshoot voor een kledingmerk. Ook tijdens zijn
korte verblijf in Nederland is Antonio beschikbaar
voor commerciële opdrachten evenals interviews.

Antonio Sabato Jr. (40) is een Amerikaanse acteur en werd geboren in Rome, Italië. Zijn vader, Antonio Sabato, is een
Italiaanse acteur. Zijn moeder is Tsjechische. Op 12 jarige leeftijd verhuisde het gezin naar de Verenigde Staten en in
1996 werd hij een Amerikaanse burger. Bekendheid kreeg de Hollywood hunk als model voor ondergoedgigant
Calvin Klein door te schitteren in een van de bekendste campagnes van het merk. Hierna begon ook de start van zijn
acteercarrière. Hij speelde een aantal jaren de rol van Jagger Cates in de bekende soapserie General Hospital en
speelde een kleine rol in de mega hitserie Melrose Place. Hij schitterde naast Janet Jackson in haar videoclip ‘Love
will never do (without you)’ . In ons land kreeg hij met name grote bekendheid door zijn rol van Dante Damiano in de
populaire soapserie The Bold and the Beautiful.
Antonio speelde in diverse speelfilm. Onder andere in ‘The Big Hit’ samen met Mark Wahlberg. Hij had de hoofdrol
in ‘Sharkhunter’en in ‘Drifter: The Henry Lee Lucas Story’ waarin hij een serie moordenaar speelde. Voor deze rol
won hij de prijs van beste acteur tijdens het Beverly Hills Film Festival. In 2008 won hij de ‘Fox Channel Really Award
voor ‘Favorite Hottie’ voor zijn deelname aan ‘Celebrity Circus’
In de reality serie ‘My Antonio’ ging hij op zoek naar de ware liefde. Een datingshow waarin 13 dames een gooi
deden naar het hart van Antonio. Maar niet zonder slag of stoot want ook Antonio’s moeder speelde een belangrijke
rol in deze serie en in de keuzes die haar zoon op liefdesgebied ging maken. Verder speelde hij gastrollen in CSI New
York, Ally Mc Beal en Charmed met Shannon Doherty. Samen met zijn huidige partner Cheryl deed hij mee aan de
reality show ‘Celebrity Wife Swap’ eerder dit jaar.

Hij is fervent verzamelaar van Batman memorabilia en heeft zelfs een speciaal ontworpen Batman motor. Ook is hij
een fervent autocoureur. Hij leeft gezond, rookt en drinkt niet en is een fervent bezoeker van de sportschool wat
duidelijk te zien is aan zijn fantastische fysiek. Hij bracht zijn eigen fitnessboek op de markt. Verder houdt hij van sky
diven en bezoekt hij graag galeries en musea.
Antonio heeft meerdere relaties gehad waaruit 3 kinderen zijn voortgekomen. Met Virginia Madsen kreeg hij zoon
Jack Antonio, met Kristin Rosetti dochter Mina Bree. Met Cheryl Moana Marie kreeg hij in 2011 zijn derde kind, een
zoon die naar hem vernoemd is; Antonio Sabato III. Eind september is Antonio met haar getrouwd op Hawaii waar
Cheryl vandaan komt. Het is het tweede huwelijk voor de acteur. Eerder was hij slechts kort getrouwd geweest met
Alicia Tully Henson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niet voor publicatie: Voor meer informatie omtrent het bezoek van Antonio Sabato Jr. aan Nederland, interviewaanvragen, een
uitgebreide biografie of commerciële aanbiedingen kunt u contact opnemen met CL Events & Management, Christian Looman,
06-51221954 of via christian@christianlooman.nl .

