Biografie Lorenzo Lamas
Lorenzo Lamas, 20 januari 1958 is een
Amerikaanse acteur, regisseur en producer.
Hij is geboren in Santa Monica, Californie.
Later verhuisde zijn familie naar New York
waar hij een privéschool bezocht en zijn
diploma behaalde aan de admiral Farragut
Academy’ in 1975. Tijdens zijn studie aan
‘Farragut’ ontwikkelde hij ook zijn liefde voor
de sport en met name vechtsporten. Na het
behalen van zijn diploma verhuisde hij terug
naar Californie. Met de stimulans van zijn
vader schreef hij zich in bij de ‘Tony Barr’s’
film acteur workshop en begon zijn acteer
carriere in 1976 met een kleine rol in een TVshow. In Nederland kreeg hij grote
bekendheid door zijn rol als Lance Cumson in
Falcon Crest. Voor deze rol werd hij in 1983
genomineerd voor een Golden Globe Award.
Lamas verscheen zowel in films als in televisieseries. Zijn doorbraak kwam middels zijn rol in Grease.
Vanaf dat moment kreeg hij steeds nieuwe rollen aangeboden. Zo speelde hij van 1981 tot 1990 de
playboy Lance Cumson in het televisiedrama Falcon Crest en later de hoofdrol in de actieserie
Renegade voor meer dan honderd afleveringen. Van maart 2004 tot in 2006 speelde hij de rol van
Hector Ramirez in meer dan 200 afleveringen van de bekende soap The Bold and the Beautiful. In
2009 had hij zijn eigen reallife serie ‘Leave it to Lamas’. Lorenzo bereidt zich nu voor op de TV serie
celebrity boxing waar hij op dit moment zwaar voor in training is. Sport is iets wat nauw verbonden is
met deze acteur. Lamas werkt er hard aan om op zijn 54-jarige leeftijd nog steeds een afgetraind
lichaam te hebben.
Lorenzo is vijf keer getrouwd waarvan het meest recente huwelijk met model en actrice Shauna
Greg. Het acteren zit ook in het bloed van zijn zoon A.J. en dochter Shayne (twee van de zes
kinderen) die respectievelijk in As the World Turns en General Hospital speelden.
Lorenzo Lamas is al ruim 30 jaar een fanatiek motorrijder en een fervent Harley-Davidson liefhebber.
Hij verzamelt ze, maar neemt ook deel aan liefdadigheidsritten ten behoeve van het goede doelen.
Zijn liefde voor motoren zorgde ervoor dat hij ze zelf ging bouwen. Uiteindelijk startte hij Lorenzo
Lamas Cycles.
Op dit moment is Lorenzo hard aan het trainen voor zijn deelname aan Celebrity Boxing in Amerika.
Daarnaast is hij uiteraard nog steeds actief als acteur, regisseur en producer.

