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Om te

lachen
Salma Hayek duikt als
cameo op in 30 Rock.
Ze speelt een mooie
verpleegster die iets
met Jack (Alec Baldwin)
krijgt. Vaak zijn cameo’s
in series hilarisch. Hier
wat mooie voorbeelden.

H

et begrip cameo sloeg ooit op
een kleine toneelrol die een
grote dramatische impact heeft.
Tegenwoordig is het een gastoptreden
van een beroemdheid in een speelfilm,
televisieserie of muziekstuk. Zo’n bijrol
is bedoeld om te amuseren: kijkers
herkennen de acteur of actrice en
raken extra geïnteresseerd in een rol die
normaal weinig aandacht zou krijgen.
De reden? In tv-series als sitcoms
is het vaak niet veel meer dan een
publiciteitsstunt. Of de reden is alleen
dat de beroemdheid het leuk vindt.

30 Rock
Jack wordt verliefd op de verpleegster
van zijn moeder: Salma Hayek speelt de
sexy Elise in de aflevering Senor Macho
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Solo en nog vijf andere afleveringen.
Of de relatie standhoudt? We wagen
het te betwijfelen. Kijk en huiver.
Andere sterren die een gastrol in 30
Rock spelen, zijn Steve Buscemi,
Jennifer Aniston en John McEnroe.

Ugly Betty
Hayek deed ook twee hilarische cameo’s
in de serie Ugly Betty: in de pilot een
verpleegster in een Mexicaanse soap
en later nog eentje als concurrerende
uitgeefster die iets krijgt met Daniel
Meade (Eric Mabius) in vijf andere
afleveringen. Lindsay Lohan is ook een
goed voorbeeld. Zij speelt in Ugly Betty
een oud-klasgenote van Betty die haar
het bloed onder de nagels vandaan
haalt. Andere cameo’s in deze serie
komen van Gene Simmons en Lucy Liu.

Seinfeld
In de hilarische aflevering The Cadillac
krijgt George (Jason Alexander) de
kans om Marisa Tomei (de echte!) te
daten. Van alle kanten wordt het hem
afgeraden, want hij heeft toch al

verkering. Toch zet George door: ‘Het
is Marisa Tomei. Ze heeft een Oscar!’,
met alle gevolgen van dien. Ook
Desperate Housewife Teri Hatcher
(‘Ze zijn echt en ze zijn spectaculair!’)
speelt een opvallende cameo in de
Seinfeld-aflevering The Implant.

Extras
De Britse serie Extras heeft het
cameo-optreden tot kunst verheven.
In elke aflevering krijgt figurant Andy
Millman (Ricky Gervais) te maken met
sterren die zich misdragen. De twee
leukste: Kate Winslet als vuilspuiende
non en Ben Stiller als snobistische
regisseur van een oorlogsdrama.

Ellen
In de beroemde coming out-aflevering
van Ellen (DeGeneres) spelen Gina
Gershon, Demi Moore, k.d. lang en Billy
Bob Thornton allemaal een kleine rol.
Cameo’s met een maatschappelijke
boodschap waren dat: gay zijn is oké. ◼
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