Karolina Nowakowska
Konferansjerzy
Aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna. Wokalistka.
Zdecydowana humanistka. Absolwentka szkoły muzycznej I stopnia w Warszawie i studiów
politologicznych ze specjalnością dziennikarstwo telewizyjne. Droga do dyplomu aktorskiego
wiodła ją przez Studio Aktorskie przy Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie i Wydział
Aktorski Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie,
by w 2006 r. przed komisją Związku Artystów Scen Polskich zdać państwowy eksternistyczny
egzamin aktorski dla aktorów dramatu. Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła jako
sześciolatka w programie "Domowe przedszkole".
Taniec i muzyka towarzyszyły jej od najmłodszych lat. Od dziecka była wychowanką pierwszej
profesjonalnej szkoły stepowania w Polsce - Studia Tap& Jazz Dance, którą w Warszawie
otworzyła jej mama - Jiřina Nowakowska. Traktując taniec niemal zawodowo zdobyła wiele
tytułów, z których najważniejszymi są wielokrotne Mistrzostwo Polski w stepowaniu,
podwójne mistrzostwo Republiki Czeskiej w stepowaniu czy zwycięstwo w Pucharze Polski.
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"karolinanowakowska
#host
#konferansjer
#actress
#wokalistka

Szerszej publiczności znana głównie jako Olga z "M jak miłość" i Anka z filmu W. Wójcika
"Randka w ciemno", mimo iż można ją było oglądać w wielu serialach, m.in w "Pitbullu",
"Zostać miss 2", "Na krawędzi", "Samym życiu" czy "Klinice samotnych serc". W 2016 roku jako
Kalina zasiliła obsadę serialu "Na Wspólnej". W ostatnim czasie dała się także poznać jako
Beata w "Przyjaciółkach".
Finalistka IV edycji programu TV "Jak oni śpiewają". Kocha śpiewać i dzielić się muzycznymi
emocjami z publicznością. Z radością koncertuje. Bardzo lubi kontakt z publicznością, dlatego
znakomicie sprawdza się w roli konferansjera na różnego typu wydarzeniach.
Od wielu lat związana ze sceną warszawskiego teatru Komedia, gdzie obecnie możną ją
oglądać w spektaklu "Sex, miłość i podatki" w reż. T. Dutkiewicza. Wcześniej znana widzom
warszawskiego Teatru Żydowskiego i teatru Kamienica.
Mistrzyni Polski i Republiki Czeskiej w stepowaniu. Pisała felietony dla magazynu "Imperium
kobiet" i portalu "Media Elite", a obecnie dla magazynu „Po prostu żyj”, gdzie w dziale
„Poezjoterapia” można znaleźć także jej wiersze.
Stale chce się rozwijać, stąd niedawno ukończyła Podyplomowe studia z Zarządzania Kulturą
na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie.
Niepoprawna optymistka. Miłośniczka upalnych temperatur.
Prywatnie spełniona żona i mama.
Karolina w social mediach :
https://www.facebook.com/KarolinaNowakowskaOfficial/
https://www.instagram.com/karolina_nowakowska_official/
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