Vaardigheden:
Monteren (zelfregisserend, inhoudelijk)
Bloggen en schrijven (presentatie, voice over)
(Post-)productie / plannen / bellen / ballen hooghouden
(item-)Regie
Quality control en content management
B2B-communicatie
Ervaring met camera
Ervaring met Photoshop
Ervaring met fotografie

Werkervaring:
2018
genomineerd voor beste montage bij het 48hrs van Leeuwarden met de short Flashback,
genre actie
voormontage De Allerslechtste Chauffeur van Nederland 2019 bij SkyhighTV
assistentie montage Hufterproof bij SkyhighTV
eindmontage van Regioned bij Buro Regio (voorheen de Radio Nieuws Centrale)
assistent Haukje Heuff documentairereeks Terreur
producer promotie & Vormgeving bij KRO NCRV
redacteur NPO tt888

2017
-

montage assistentie voor PowerMama’s bij SkyhighTV
montages van vlogs van Sinterklaas op Sint-tube en voor zijn Facebookpagina
producer promotie & Vormgeving bij KRO NCRV
montages voor S.O.S. Mijn Vakantie is een Hel bij Zodiak Media Nederland

-

montage crossmediaal project voor scholengemeenschap ‘Uniek’ tijdens de vierdaagse
van Hoeve
montage teaser voor Nijenhuis & Co film

-

montage assistentie van Haukje Heuff, o.a. bioscoopfilm Mannen van Mars
productie / regie / montage van 6 video’s voor Eventim voor social media
montage pilot webserie Beter dan Dat

2016
montage short Inertia voor het Brave New World festival
montage bruiloft Igor & Rebecca
montage pilot de Kunstelaars
montage promo voor ticketbureau Eventim Augmented Reality
montage promo voor het ROC West-Brabant
quality controller en content manager bij NEP (voorheen Infostrada) voor o.a. Videoland,
Netflix, Google en iTunes

2015
montage 48hrs Cinekid voor Onder Mijn Bed
montage promo voor een bedrijf in de kinderserie Het Geheim van Eijck
montage korte docu voor het ROC over onderwijsinnovatie
montage videoclip van Wing-men
montage trailer van de korte film Wilde Haren
quality controller video on demand voor o.a. Netflix en iTunes/ contentmanager, bij
Infostrada voor Videoland
montages van Regioned bij de Radio Nieuws Centrale als vaste inval-editor

2014
quality controller video on demand voor o.a. Netflix en iTunes/ contentmanager bij
Infostrada voor Videoland
montage bij de UVA Phyllis Spuls Evidence based dermatologie
voormontage voor Jef Hertoghs bij De Vertellers van de serie Danni Lowinski
montage diverse afleveringen Praten met Pepijn
montage van de korte film Wilde Haren
assistent postproductie bij De Vertellers
montage en data handling voor de jeugdserie Het Verborgen Eiland voor De Vertellers, in
huis en op locatie (Schiermonnikoog)
montage van horrorfilm met werktitel The Apartment. Helaas is deze film nooit tot een
eindproduct gekomen door meningsverschillen tussen de regisseur en producent
eindmontages van Regioned bij de Radio Nieuws Centrale op invalbasis

2013
-

freelance teleprompter bij RTL Boulevard voor Blue Circle en Dutchview
montage van de bruiloft van Bethany en Michael
montage Een Feest voor Sinterklaas voor Villa Pardoes
montage van de bioscoopfilm Sinterklaas en de PepernotenChaos voor SRSP bij Cinemeta
montages voor De Allerslechtste Chauffeur van Nederland voor BNN bij SkyhighTV
montage van de videoclip Foolish Games van Rosanna Hoffman voor EasyFilm
montage assistentie voor De Allerslechtste Echtgenoot van BNN bij SkyhighTV

-

Graphics Operator bij Pro Graphics

2012
montage van de short De Verdwaalde Jager
genomineerd voor beste montage op het 48hrs festival van Utrecht met de short
Hochmut
montage van de short De geschiedenis van een Grens van kunstenaar Jort Bonne
montage van commercial van Hotpot voor Satijnfilms
montage van de bioscoopfilm Joris en Boris en het Geheim van de Tempel
montages voor De Allerslechtste Chauffeur van Nederland voor BNN bij SkyhighTV
seizoen 2
montages voor De Slechtste Chauffeur van Vlaanderen voor VTM bij SkyhighTV

2011
montage voor theater/muzikant Gerard Wortel
montage bioscoopfilm Sinterklaas en het Raadsel van Vijf December
montage van kinderprogramma over slavernij De Slavernij Junior van de NTR, drama
afwisselend met items en docu
productie en regie van diverse items opdracht van het Hans Mak Instituut over mensen
met nieraandoeningen
montage op locatie voor De Allerslechtste Chauffeur van Nederland voor SkyhighTV

2010
montage voetbal voor ProGraphics
diverse montages voor Ochtendspits van WNL
diverse montages waaronder Kreta Klootzakken en Malle Marocs voor de
MaDiWoDoVrijdag show van EVA
montage bij Chello commercial Iglue
montage bij Chello commercial Pointis
diverse montages bij Chello voor Kanaal 12
diverse karakters ingesproken voor de tekenfilmserie Sally Bollywood
montage bioscoopfilm Sinterklaas en het PakjesMysterie
montage docu Zuid Afrika voor IKON
montage KunststofTV bij de NPS
diverse promo-montages bij Chello tbv internet
diverse promo-montages bij Chello voor film 1
diverse promo-montages bij Chello voor Chello On Demand
montage film Van Pet naar Baret voor ministerie van Defensie
Eerste prijs beste montage gewonnen bij het 48hrs Festival International Film Challenge
2009 met Bound, genre film de femme. Film werd runner up en won eerste prijs beste
mannelijke acteur.

2009

-

diverse montages voor pilot Sylvana, praatprogramma voor de NPS
diverse montages voor Top 2000 a Gogo van de NPS
diverse montages voor Tegenlicht van de VPRO
montages voor RTLZ
diverse montages over ontwikkelingssamenwerking voor Africa Interactive
montage pilot programma met Emile Ratelband voor Global Star
montage bedrijfsfilm Quasar
montage openingsfilm Beurs van Berlage
montage tv-commercial van de cd Diego Coolste hits
montage tv-commercial Sinterklaas en de Verdwenen Pakjesboot
diverse montages voor Transavia
montage Beste Kindertelevisie voor Instituut Beeld en Geluid
montage Sinterklaas en de Verdwenen Pakjesboot
montage toneeluitvoering Schuilen voor de Zon
montage bedrijfsfilm voor ING
montage bedrijfsfilm voor Transavia
regie en montage Senz and the City voor Senzumbrellas
montage bedrijfsfilm voor de Rabobank
diverse montages KunststofTV van de NPS
montage voor Ministerie van Defensie, F16 Out of Control film Falling Like a Leaf
montage De Stemming, pilot praatprogramma van EVA
montages Mijn Tent is Top, gedurende gehele seizoen diverse items
diverse montages voetbal bij Endemol sport
montage bij Ministerie van Defensie, LCW film

2008
montage City Ragas voor het India Festival
montages Top 2000 A gogo bij NPS
montage bij Ministerie van Defensie, diverse films t.b.v. verschillende opleidingen binnen
het leger
montages diverse voetbal-items bij Endemol Sport
montage documentaire Maria voor de Moslimomroep
montage Diversity Show voor de NPS
montages diverse items voor KunststofTV van de NPS
montage bioscoopfilm Sinterklaas en het Geheim van het Grote Boek
eindmontages van Regioned, compilatie van diverse items afkomstig van alle
Nederlandse regionale omroepen
mediamanager KAOS media solutions bij Man Bijt Hond en De klas van ‘08
montage-assistent bij KAOS post, assisteren bij diverse producties o.a. de film Bollywood
Hero

2007
montage Showtime reality voor Eurosport, een real-life soap over kickboksers
camera, research, productie, regie en montage voor informatieve webvideo Rolf Vertelt
voor Icco.

-

montage voor studio-035
montage bruiloft Theo en Mirella
camera en montage voor bruiloft Val en Rob
montage afscheid Wouter
montage diverse jazzhelden t.b.v. jazz-festival De Muzen
montage voor rockband Geen Blokfluit
montage bruiloft Jennie en Jeroen
diverse klussen bij Dutchview post gedurende het gehele jaar. O.a. bij Endemol Aalsmeer.
montage assistentie voor de speelfilm Zoop in Zuid Amerika bij Filmmore Amsterdam

2006
camera en montage voor bruiloft Richard en Carolien
montage van de telefilm Sinterklaas en het Uur van de Waarheid bij Ciris Hilversum
Interne opleiding editor bij Ciris (werd Dutchview) Hilversum, waarna ik aan
verschillende producties heb gewerkt (o.a. Jouw Vrouw Mijn Vrouw, Big Brother, De Gouden
Kooi etc., etc.)

2005
-

operateur filmhuis, Bussum
assistent postproductie Ciris, Drama-afdeling Amsterdam
operationeel assistent United, Hilversum
operationeel en algemeen assistent Dutchview, Hilversum

2004
operationeel assistent assistent Dutchview, Hilversum
serveerster in restaurant Zanzibar op Curaçao
boerderijmedewerker op diverse organic farms op Hawaï
gerund door de leukste hippies

1999
Camera en montage voor vrijwilligersproject "Meezz." Ik reisde met deze
multiculturele muziekband mee en filmde verschillende processen van het muziek-maken en
maakte een videoclip van een nummer en een videoregistratie van het hele project.

Opleidingen, workshops en cursussen:
2018
-

Cursus filmen met DSLR camera Open Studio

2017
-

Cursus digitale fotografie Laudius
Cursus digitale fotografie Vink Academy

2016
-

Cursus bloggen en SEO NHBO

2014
-

Workshop stemmen opnemen en met eigen stem werken van Cees Manintvelt bij Qletz

2013
-

Cursus kijken naar filmmakers gevolgd bij Hans Walther en Bruce Grey

2012
-

Premaster Film- en televisiewetenschappen, universiteit van Utrecht
Cursus Academisch schrijven, universiteit van Utrecht

2011
-

Studie film, New York Film Academy in New York

2009
-

Masterclass regie en acteren van Lenore Dekoven
Masterclass regie, cameraplan en montage van Kirk Davis
Masterclass produceren van David C. Stuart

2006
-

Cursus Final Cut Pro bij Open Studio Amsterdam
Cursus Photoshop 7 in AVID

2004
-

Multimedia Design & Technology Saxion Hogeschool Enschede
Afstuderen: complete productie van experimentele film Locolot
Stage: onderzoek/schrijven/regie voor de documentaire This is my Story
Minor: toegepaste onderwijskunde, informatica en kunstacademie

-

Cursus grafisch ontwerpen en zeefdrukken
Cursus zwart wit fotografie

1998
-

AKI Kunstacademie Enschede, propedeuse

1997
-

HAVO Huizermaat
Oriëntatiecursus Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Prijzen en nominaties:
2018
Nominatie beste montage op het 48hrs festival van Leeuwarden met de short Flashback, genre
actie

2016 - 2017
Diverse nominaties voor de short Mijn Stuk Geluk

2012
Nominatie beste montage op het 48hrs festival van Utrecht met de short Hochmut, genre horror

2011
Gouden film voor Sinterklaas en het Raadsel van 5 December

2010
Eerste prijs beste montage op het 48 hours festival International Film Challenge 2009 met
Bound genre Film de femme. De film won ook Runner up beste film en Beste mannelijke acteur

2009
Gouden dvd award voor Sinterklaas en het Uur van de Waarheid
Gouden en platina film voor Sinterklaas en de Verdwenen Pakjesboot
Eerste prijs beste montage op het 48 hrs project van Utrecht met De Wassing genre thriller. De
film won ook de tweede publieksprijs

2008
Gouden en platina film voor Sinterklaas en het Geheim van het Grote Boek

2004
Eerste prijs Beeldbuisfestival Zwolle met mijn afstudeerproject LocoLot
Nominatie voor de Saxionprijs voor mijn afstudeerscriptie

