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KABK
GLU
Codarts
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Nederlands

Engels

Graphic Design
Mediavormgever
Danser

Den Haag

2009 - 2015

Utrecht

2006 - 2009

Rotterdam

2003 - 2004

Masterclasses design
Van Chaz Maviyane-Davies heb ik een week intensief les gehad. De week had het thema
Tolerance. We onderzochten hierin wat voor ons persoonlijk het onderwerp in een beeld
kon vatten. Toen we dat beeld hadden moesten we op een zo authentieke wijze de techniek
gebruiken die samen met ons beeld tot het meest sprekende eindresultaat zou leiden, een
A0 poster.
Met Nicole van den Kroonenberg werkte ik een week aan het thema Associëren in 2009.
Dit resulteerde in een 1:20 durende stop-motion als een hommage aan het werk van August
Rodin, The gates of hell. Hierin gebruikte ik mijn lichaam als materiaal voor de tot stand
laten komen van het beeld.

Software

{

Indesign
Illustrator
Photoshop

uitstekend
gevorderd
gevorderd

Glyphs
Wordpress
Premiere Pro

gevorderd
beginner
beginner

Praktijk ervaring
Studio Rooiejas uit Amsterdam als Ontwerper van jan. ’12 - apr. ’15
Voor Jasper van de Berg heb ik verschillende lay-outs voor websites ontworpen. Ook
heb ik verpakkingsmateriaal en cover’s voor publicaties ontworpen.
Fotostudio Leeman uit Amersfoort als Fotograaf van aug. ’09 - jan. ’13
Voor Iepe Leeman heb ik vooral opgetreden als assistent tijdens fotoshoots op lokatie,
ik moest de modellen begeleiden en de omgeving vrijmaken van materiaal, wat anders
later uit het beeld geretoucheerd moest worden.
Bij Baanbrekers uit Amersfoort als Ontwerper van aug. ’08 - feb. ’09
Tijdens deze stage heb ik mij vooral gericht op de ontwikkeling van project magazines
voor de verschillende bouwprojecten van Bouwfonds. Ik bepaalde samen met de andere
ontwerpers de stijl, het logo en ontwierp de verschillende uitingen die hierbij hoorde
zoals bouwborden, vlaggen en vouchers.
Urban Perception uit Amsterdam als Creatief DTP-er van feb. ’08 - juli ’08
Met Richard Liot-Bakker ben ik naar Joh. Enschedé geweest en heb ik de weg gevolgd
van concept tot druk van verschillende publicatie’s. Ook heb ik verschillende huistijlen
ontworpen voor bedrijven uit het buitenland.
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Publicaties
Gert van Reenen
David in den Bosch

Ontwerpopdrachten
Kracht 6
Urban Myth
Bonte hond
DUS Architects
Nassaukerk
Breekgoed
ArtSience
Sanne Verkaaik
Koorenhuis

Film/foto opdrachten
Jennifer Tee
Marnix van de Pol
Tina Hyoshin Kim
Festival Why Not

Expositie Catalogus
How anything became everything

2015

Logo & Website		
Affiche en flyer
Lettertype Digitaliseren
Lettertype Digitaliseren
Lettertype Digitaliseren
Affiche en Ansichtkaart
Website & Video		
Affiches dansvoorstellingen
Foyer ontwerp kinderfestival

2015

2011

2015
2015
2015
2013
2012
2011
2011
2010

Video registratie/montage workshop
Theaterregistratie en video montage
Concertregistratie en dvd montage
Trailer filmen en Editten

2014
2013
2013
2012

Vrijwillig project
Voor de dansstudio Cloud @Danslab in Den Haag heb ik een aantal jaar als ontwerper meegedacht
over de manier waarop zij zich presenteerde richting fondsen en andere potentiëlen ondersteunende
organisaties. Ik creëerde voor ieder evenement herkenbare posters en flyers.

Brood op de plank

{

2012 - heden

Keukenmedewerker

2010 - 2011

Huishoudelijke hulp

2007 - 2008

Service medewerker

Cuise
Respect
Ikea

Landelijk
Scheveningen
Amersfoort

Exposities
Tramgalerij Spui

2012

Ontwerp van een A1 affiche bestaande uit 150 monden van kinderen/jong
volwassenen die de doelgroep vormde van de politieke partij. De slogan van de
partij was ‘ik heb ook een stem’.
KABK Galerie

2011

Divers werk van deelnemers die aan mijn twaalf weekse workshop hadden
deelgenomen. Het werk bestond uit foto’s, tekeningen en ruimtelijke sculpturen.
De expo werd vooraf gegaan door een laatste sessie van de workshop.
Filmhuis Den Haag

2010

Een geïmproviseerde expositie van een half uur. Het werk bestond uit foto’s
met lichttekeningen gecreëerd in een donkere studio. De middelen waar ik mee
werkte waren een digitale camera met een lange sluitertijd en een zaklamp.
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