Biografie Michael Dudikoff
Michael Dudikoff (57) is een bekende Amerikaanse
acteur die al in talloze films heeft gespeeld. Zijn meest
bekende zijn ongetwijfeld ‘The American Ninja’ films.
Op dit moment is hij nog steeds actief in de
filmwereld en heeft hij pre-producties van de films
‘Havana Heat’ en ‘The Human Factor’ opgenomen.
Ook begeleid hij acteurs en is hij veel bezig met
vechtsport. Verder is hij nauw betrokken bij een
aantal goede doelen waar hij zich zeer actief voor
inzet.
Michael komt uit een gezin van vijf kinderen waarvan hij de een na jongste was. Hij groeide op in Californie. Dudikoff
is afgestudeerd aan ‘West Torrance High School’ en studeerde kinderpsychologie aan ‘Harbor College’. In die tijd
werd hij ook ontdekt als model. In een restaurant waar hij werkte om zijn studie te betalen serveerde hij op een dag
Max Evans, een mode-editor van Esquire magazine. Deze vroeg hem mee te lopen in een modeshow en vanaf daar
startte zijn modellencarrière. Al snel werd hij een high fashion model en mocht hij Calvin Klein en GQ tot zijn
opdrachtgevers rekenen. Ook ging hij veel advertentiecampagnes doen en reisde veel tussen New York, Los Angeles
en Milaan.
Dudikoff begon al snel met acteren en speelde onder andere in diverse commercials voor bedrijven zoals
Coppertone, Coca-Cola voor Japan, Army Reserve en Stridex. Zijn eerste tv-rol kreeg hij na een ontmoeting met
theateragent Sid Craig. In die periode kreeg hij zijn rol als Joni’s eerste vriendje in de Amerikaanse comdeyserie
‘Happy Days’. Verder speelde hij in televisieseries als Dallas, Sawyer & Finn and Gimme a Break! Rond 1978 speelde
Dudikoff hoofdrollen in tientallen films.
Grote bekendheid krijgt hij door zijn rol als Private Joe Armstrong in ‘The American Ninja’. Uiteindelijk werd dit een
vijfdelige filmserie. Verder schitterde hij onder andere in Tron, Bachelor Party, Platoon Leader, River of Death,
Soldier Boys, The Ringmaster, Quicksand.
Momenteel begeleid Dudikoff acteurs en is hij nog steeds actief in vechtsporten. Daarnaast is hij zeer betrokken en
zet hij zich actief in voor diverse goede doelen zoals ‘Smile Train’, ‘We Spark’ (Cancer Support Center) en ‘Best
Friends Animal Society’. Michael Dudikoff is getrouwd en vader van twee kinderen.

