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Opleidingen
2013/2014
2005-2009
1999-2005

De Trap te Ams terda m (a cterusopleiding)
De MBO Theaters chool te Rotterdam – diploma podium en evenementen techniek ui tstroomdi fferentiatie
toneel – diploma podium en evenementen techniek ui ts troomdefferentia tie li cht
Geert Groote College Amsterdam (vri je s chool )-overgangsbewi js 4/5 HAVO.

Op het moment bezig met
2014
“brutale portretten” Bonte Hond (1e inspiciënt)
2014
Thea tertechniek De Trap (docent)
Werkervaring
2014
2013/2014
2013/2014
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2000/2001
Stage
2009
2009
2008
2007
2006

“Ams terdammers ” Orka ter (a ctri ce)
“Ams terdam Dungeon” Ma rlin Entertainment Group (a ctri ce)
e
“Ha ri g Hondje 2e reprise” Bonte Hond (1 inspiciënt)
e
“Ha ri g Hondje reprise” Bonte Hond (1 inspi ciënt)
“Lebens raum” Jakop Ahlbom (geluidstechni cus)
“Dutch Vinex Wonderboys ” Bonte Hond (technis ch producent-1e inspi ciënt)
“Ruigland” Daniëlle Wa genaa r het Syndi caat (décorbouw-loca tiemanager)
e
“Ha ri g Hondje” Bonte Hond (décorproductie-1 inspi ciënt)
“Spoonfa ce reprise” Bonte Hond (vol gspotter)
“Het Vergeten Woud” Dewi Evi ta Reijs (li chtontwerp -1e inspi ciënt)
“The Impossible drea m” Shangri -La Hotel Cai rns/Aus tralië (décorbouw)
“CoCa thea tre”(centre of contempora ry a rt) Cai rns /Aus tralië (hoofd li chttechniek)
“Oog om Oog” HummelinckStuurmantheaterbureau (videotechni cus )
“Da g van de a rchi tectuur Rotterdam” ai rfounda tion (runner)
“Jamsessie” Lantaa r en Vens ter (lichttechni cus )
“Dolende zielen” Rotterda ms centrum voor theater (lichttechni cus)
“Piet Rogie, Piece three”Rotterda mseschouwburg (geluids techni cus)
“Kale bomen ruisen niet” Theater Bellevue (décorbouw)
“Kethel” s cha tkis tproducties (s toringsopera tor)
“The Ma gnifi cent Seven” thea ter de Melkweg Ams terdam (a ctri ce)
“De Grote Liefde” theatertour HummelinckStuurmanthea terburea u (2 e Inspi ciënt)
“Pri va te fea rs in public pla ces ” opgevoere voors telling in Shapton Mallet/Engeland
(handma tigetrekkenwandopera tor)
“Rotterda mseschouwburg” Thea ter Rotterdam (techni cus kleine zaal)
“De Voorstelling” opgevoerde voors telling i n Basel/Zwi tserland (li cht techni cus )
“John Bouwer” freelance bedri jf (li cht assistente)
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2006
2005

“Hofplein Thea ter” Thea ter Rotterda m (di verse snuffelstages )
“Engelenbak” Thea ter Ams terdam (all round medewerker)

Cursussen
2013
2008
1995-2000

“Oriënta tiecursus De Acteurss chool ” a cteren.
“BMT” bedienings vakman handbediende en mechanische trekkenwand
“JeugdtheJAters chool Ams terda m” theater spel ,dans en zang
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