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Opleidingen
VWO 1985
HBO Kunstacademie St. Joost 1993
Muziek en beweging met ouderen conservatorium van Amsterdam
stage de Reigershoeve in Heemskerk woonzorgboerderij voor mensen met dementie  april-juli 2022
https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/na-en-bijscholing/muziek-en-beweging-met-ouderen/

Werkervaring in vakgebied
20 jaar werkervaring als filmregisseur, editor en cameravrouw binnen de publieke omroep, de 
commerciële sector. In dienstverband en als freelancer. Hieronder een selectie uit mijn werkzaamheden.

DIENSTVERBAND REGIE

AVRO televisie 

'Some like potatoes' onderdeel van de achtbaan voor jong talent
AVRO televisie 1993

'Kunstblik' leader voor het programma kunstblik met Angela groothuizen
AVRO televisie 1996

'Beeldenstorm' kunstprogramma met Henk van Os
AVRO televisie 1997-1998

'Michelle's wens'  portret van een aidspatiënte door kinderogen
AVRO televisie wereldaidsdag 1996

VPRO televisie

'Sportpaleis de Jong' alternatief sportprogramma met Wilfried de Jong
(Nominate NPS prijs voor de korte film 'Over het water' met zwemkoning Wouda)
VPRO televisie Aug 1999-maart 2000 

FREELANCE REGIE

'Naiad' fantasievertelling ism Marlies dekkers
vertoning; lightvessel 8' Roterdam
feest firma onrust, roxy amsterdam
studio rembrandt IKON 1992

'Blueprint' korte arthousefilm 
productie stichting Spellbound
distributie IAF NFM
premiere filmdagen Utrecht 1993

'3 dames in een stad' Mode presentatie, i.s.m. modeontwerpster Marlies Dekkers 
Lantaarn Venster Rotterdam 1994, regie en montage
Kunsthal Rotterdam maart 1997

'PTT Post wordt TPG' Corporate film TPG post 
in opdracht van FHV/BBDO
Productie River Films / Cees Mout Jan 2002

'Het gein blijft' poëtisch beeldverhaal over verdwijnen van oude spoorbuurt onderdeel van 
kunstproject “ontroerend goed” Ida van der Lee, Abcoude. Productie River Films / Cees Mout Feb 2002
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'Thuis' Indringend portret van dementerenden in een kleinschalige woonvorm.
In opdracht van IWZ Innovatieprogramma Wonen en Zorg
Productie Metropolisfilm / Cees Mout & Ton Wolswijk
Keying into the brain festival; GOUDEN SAM AWARD  in de categorie lineaire media
kort 20 min  2004  https://vimeo.com/323791075   
Nederland 1 EO lange documentaire 50 min   https://vimeo.com/111984076

FREELANCE REGIE EN MONTAGE

'Sensation White' spectaculaire videoshow over meerdere schermen die de Amsterdam 
ArenA omtoverden in Wicked Wonderland.
Productie Metropolisfilm / Ton Wolswijk 2009 

FREELANCE REGIE CAMERA   MONTAGE

'Regels op het land, het land aan regels' Cultureel landschapsproject Wijdenes,Oosterleek 
Productie Stichting Slootwerk Mei/juli 2007  http://www.slootwerk.nl/   
http://www.slootwerk.nl/plaatjes/pdf%27s/Regels_docu.pdf 

'Koeienogen' een poëtisch portret van een boer met gecomponeerde live muziek 
In opdracht van de Karavaan, een reizend theaterfestival
Productie Het 5de Kwartier, Schellinkhout, Mei/juli 2009 

'Naakt naar het leven' portret van zandtekenares Sylvia Wybenga 
Winnaar van "Wie is de nieuwe West-Friese Rembrandt." 
expositie Westfries Museum Mei 2013
http://www.youtube.com/watch?v=5HgSsE6UY2I&feature=youtu.be

'Video Remake' is een actieve kennismaking met het medium film
een CKV workshop ism het middelbaaronderwijs 2013-2015

'Promotiefilm Muziekschool Boedijn Hoorn' 
aug 2013   https://youtu.be/u4P87K0ZlEg

'into the lazy eye' Ciska Ruitenberg (NL) and  Melissa Cox (FR) improvising on Ndromeda song , 
Paris 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Feej0sLhrH8  

'Lemonmania' promotiefilm Loft op Locatie in opdracht van Loft der Zotheid Hoorn 2014
https://youtu.be/1LeDBFfdlT0

'You crossed my mind' videoclip voor Ndromeda (Numoonlabrecordings) November 2014
https://www.youtube.com/watch?v=kE7MVpXcFAM   

'Bingo' fysiek beeldend locatietheater van Poolse vis, concept babbelbox en film
 Fringefestival 2016  https://www.youtube.com/watch?v=QiA5SrxRZmw

'Cinema Oostereiland' serie reclamefilms t.b.v. sponsors Cinema Oostereiland 2015-2016    

‘The Nelkenline’ ode aan en ism Pina Bausch foundation en het danserscollectief Hoorn      
2018 Cinema oostereiland https://vimeo.com/273469664?
try out: https://vimeo.com/273470382?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=38934148 

'De Lockdown versie van Chicago' door het instantkoor Hotel Maria Kapel Hoorn 2020
https://www.youtube.com/watch?v=7IsYoYyvy2Y      

'Warm Thuis' dagbesteding voor mensen met dementie
Met als specialisatie muziek Maart 2019- september 2022 

'Marlies dekkers' Totaal 120 commercials
Productie   MD design & communication bv. 
Maart 2006 - oktober 2008

'Zicht op sluiswerk' dynamiek van een sluis waar professionele- en pleziervaart elkaar ontmoeten. 
Rijkswaterstaat, in opdracht van Totems agency
Productie Metropolisfilm / Ton Wolswijk April 2006 
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