Christine van Stralen rondde in 1993 de Mime-opleiding van de Amsterdamse
Theateropleiding af. Voor haar rol als ‘Monique’ in de bekroonde televisieserie Dunya &
Desie ontving zij in 2003 een Gouden Beeld voor Beste Actrice.
Na haar afstuderen werkte Christine bij diverse theatergezelschappen zoals ZT Hollandia,
Mugmetdegoudentand, Het Nationale Theater en NTGent. Voor haar solovoorstelling Vrouw
Alleen onder regie van Don Duyns kreeg zij in 1997 de Aanmoedigingsprijs van het
Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Met Theatergroep De Gemeenschap speelde Christine
in 2017/2018 De Shakespeareclub. Ook stond zij vanaf 1998 met diverse voorstellingen op
de Parade. In 2018/2019 speelde Christine voor Het Nationale Theater in De Vrekkin.
Haar doorbraak op televisie kwam met de serie Dunya en Desie. De serie werd twee keer
genomineerd voor een Emmy-award en ontving een Gouden Beeld voor beste dramaserie.
Christine speelde vier seizoenen de rol van Lies in de populaire SBS serie Celblok H. Tevens
had zij vaste rollen in de Nederlandse dramaseries Mouna’s Keuken en Papadag.
Op het witte doek was Christine o.a. te bewonderen in Popoz, Dunya en Desie in Marokko,
Het Paard van Sinterklaas, Floris, Toen was geluk nog heel gewoon en in Kees de Jongen.
In 2019 was Christine te zien in de dagelijkse jeugdserie SpangaS en in de nieuwe jeugdserie
Ninja Nanny. Ook keerde zij terug in het tweede seizoen van Papadag en speelde ze een rol
in Khata, dat deel uitmaakt van de dramaserie Centraal. In het najaar van 2019 stond zij met
Theatergroep De Gemeenschap op de planken met Christine van Stralen, de musical.
In 2020 maakte Christine als Judith Schoof haar intrede in de iconische soap Goede Tijden,
Slechte Tijden. Deze gastrol zorgde voor een hoop extra spanning en sensatie in Meerdijk.
Ook speelde zij in de romantische komedie Zwaar Verliefd 2, welke in het najaar van 2020
uitkwam.
In 2021 was Christine te zien in ECHO, onderdeel van de NPO reeks Onze Straat. Daarnaast
liep zij als gastpresentatrice mee in het SBS6 programma De Helden van Nu.
Later dit jaar zal Christine te zien zijn in het tweede seizoen van de jeugdserie Ninja Nanny.

