
EIGEN BEDRIJF – CultureMoves
Opgericht in februari 2002.

- Videomaker / Independent Media Journalist.
- Creatief Producent (zie daarvoor ander CV)

Trefwoorden: media, theater, film, kunst & cultuur, milieu, globalisering, mensenrechten, 
maatschappij, duurzaamheid, jongeren, moslims, (tactical) media, engagement.

Kunst en cultuur kunnen dingen in beweging zetten, kunst maakt verlangen naar iets beters los in 
mensen, door kunst zien mensen elkaar: De wereld verbeteren d.m.v. mooie dingen is wat mij 
inspireert: CultureMoves. 

DOCUMENTAIRE/CAMJO/FILM:

1: THEATER / DANS / MUZIEK / KUNST

* Buurtfilm Muntsluis - een film nav van het Buurtboek dat Marij Nielen maakte iov Vereniging Nieuw 
Utrecht. Over de herinneringen en toekomstdromen van de bewoners rondom het Muntsluis gebied in 
Utrecht West. Vertoning tijdens de Nacht der Nostalgie van Het Wilde Westen. mei-sept '10
* Yo-Opera - Promo voor dit Opera Festival voor Jongeren. okt-nov '09
* GROND – Documentairefilm nav ‘Uit de klei getrokken’ van Nadine Sterk en Lonny van Rijswijck van 
AtelierNL. mei ‘09-heden
* Jeugd- en Muziektheater Het Filiaal – Trailers/promos voor verschillende voorstellingen sinds april 
2009: Momo en de Tijdspaarders, (mei '09) Mevr. Ophelia, (aug '09) Wiplala Weer (jan '10)
* De Zingende Toren – Promofilm + reportage muziekproject "Torenhoog, Mijlenver' (deel 1) (deel 2) 
met kinderen van het Amadeus Lyceum nav het glazen carillon, De Zingende Toren, met compositie en 
regie van Merlijn Twaalfhoven. feb-sept‘09
* Stichting Papua Cultureel Erfgoed – registratie/sfeerverslag Wakhu Bhim, een Papua Koor, in het 
Moluks Museum in Utrecht, en promofilm. aug ‘08
* VolkskrantTV – twee reportages tijdens Oerol: 'Theater & Engagement' en 'Ode aan het landschap', 
jun ‘08
* MediaVilla – Promotiefilmpjes en trailers. In mrt ’08: Festival Classique ism IDTV en AVRO, promo’s 
Basiscursus Luchtdirigeren en Vroege Vogel. In mei ’08 reportage Guido’s Orchestra premiere in Carré. 
In juli ’08 Promo The Hackney Chronicles voor Grachtenfestival. 
* NPS Cultura – Freelance camjo. (nov '07 - feb '08 en vanaf mrt '10, Cultura24) O.a. Utrecht Manifest, Picasso 
in Den Haag, Literatuurfestival Winternachten. 
* ANP – Freelance camjo voor entertaiment afdeling en algemeen nieuws in Utrecht (juni '07 - aug '08)
* Robodock – Camjo. Robodock is een uniek internationaal festival met als kern technologie en kunst, 
spektakeltheater, multimedia en industriële installaties. (sept '06 en '07)
* TF Theaterfestival van Nederland en Vlaanderen - Aug-sep '07: Maker van de twee teasers Kurt 
Rogiers gesnapt op de Wallen en Kurt Rogiers ontsnapt uit theater, en van de festivaltrailer. Verder 
sfeerreportages voor het web, (zie bv: Walden Revisited van laura van Dolron) vooral van TF 2, het 
Amsterdam Fringe Festival dat als doel heeft het artistieke initiatief aan te jagen.  Mei-sep '08: ook 
webredactie. Trailer 2008. 
* Trouw – Sfeerreportage voor cultuur en media afdeling van de website van Trouw over 
theaterfestival Oerol 2007; het fenomenale weergeven van het festival. (juni 2007) Film te zien op: 1

*  [U bevindt zich hier] - Dans- en muziekfilm van Community Art Project van Springdance.2 (juli 2005) 
Ook maker van ‘Majorettes Mezza Musica” voor dit project. 
* the exact position of things - Promo voor performance van Nicole Beutler van Stichting LISA.3 (april 
2005)
* Man met twee Oren – Promo voor theater- en muziekvoorstelling van Cie. Pé Okx.4 (jan 2005)
* Eén voor één - Film voor beeldend kunstenares Marijek Nielen over multidisciplinair project met
jazzmuziek en beeldende kunst.5 (nov-dec 2002)
* Oerol geëngageerd theater – Voor DeNieuweOmroep (nu: Llink) drie films gemaakt over 
geëngageerd theater van Monsterverbond (Pioniers gezocht), Growing Up in Public (Hof van Eden) en 
Arka (Osmega Dniga) (juni 2002)

1
 http://darwin02.engagetv.com/~oerol06/fenomenaaloerol-512x288.mov

2
 http://www.ubevindtzichhier.com/index_site.html

3
 http://www.associationlisa.com/nicole/theexact.htm

4
 http://www.xs4all.nl/~peokx/dmmtowebfilm.html

5
 http://www.lombox.nl/Kunst/marijkenielen.23-11-02.html



Verder films gemaakt voor: * Benjamins Orkest (Koninklijk Concertgebouw, camerabediening), * 
8Weekly (Oerol, Over t IJ), * Jannarok Festival, * TheaterCentraal.nl, * Festival met Hart en Ziel, * 
Theatergroep E74 & van Oort, * Theatergroep Waterlanders, * Muiderpoorttheater, * Oerolopening in 
Paradiso.

2: MILIEU / GLOBALISERING /  VREDE / GELIJKHEID

* Electrosmog Festival - sfeerreportages en interviews voor dit festival dat zich bezighoudt met de 
wereldwijde explosie van mobiliteit en de mogelijkheden die nieuwe communicatietechnologieën ons 
bieden. Zie hier de website. mrt' 10 
* StoereVrouwen – instructiefilmpje voor het Stoere Vrouwen Koopleger die wereldverbeterend 
winkelen.6 aug ‘08
* Goodies.nl – Freelance camjo voor de website van Goodies, het magazine voor een duurzame 
lifestyle. (maart ‘08)7

* Women Inc Festival 2007 – Camerabediening voor live-projectie. Festival met debatten, workshops, 
theater, muziek voor vrouwen die voor verandering staan in de Beurs van Berlage Amsterdam. 
(november 2007)8

* GroenLinks – Film van de autobom-wrakken-actie op het Leidseplein en live sateliet debat met 
Mousawi, spreekbuis van Hezbollah. Bazaar # 3, WAR ON ERROR, Alternative views from the Middle 
East. Ook ontwerp dvd-hoes (juni-juli 2007)9

* Earthday ’06 - Film voor een wereldwijd gevierde dag waarop uiting wordt gegeven aan de 
behoefte van een groot deel van de wereldbevolking voor een schoon milieu en een leefbare wereld.10

Compilatie van de dag met o.a. Denis Hayes. Ook ontwerp hoes en sticker (mei – dec 2006)
* Time to wake up – Promotiefilm voor Nederlands Sociaal Forum 2006. Straatinterviews: “Waar 
maakt u zich vandaag de dag het meest zorgen over?”11 (mei 2006)
* Baobabconnections ism Africa in the Picture – Montage film en camera bediening voor interactief 
live stream debat over invloed van media met jongeren in Afrika en Nederland. (sept-dec 2005)
* Speaking4Earth – Film voor Nederlands Centrum voor Inheemse Volkeren.12 (maart-april 2005)
* Landelijke Open Dag Kraakpanden - Film over tekort aan betaalbare woonruimte, leegstand 
bedrijfspanden, motie CDA, culturele activiteiten. (okt-dec 2003)
* Info Warroom - Guerilla straatinterviews over ‘Al Jazeera’ en ‘Hoe verkopen Bush en Saddam hun 
oorlog?’ voor media event onafhankelijke journalisten in de Balie, Amsterdam. (maart 2003)
* De Nieuwe Omroep - VN Biodiversiteitsconferentie, protestfilm. – ‘De Aardappeloproer van Nieuwe
Pekela’ – film over genetisch aardappel testveld. 13  (2002)

3: ONDERWIJS / MAATSCHAPPIJ / HUMAN INTEREST / POLITIEK

* Femkes # Twist - Live interviews met bezoekers aan Femke Halsema's Feest voor een vrij internet 
Bekijk een stukje van de live stream hier. mrt '10
* De Toekomst is van ons! – Campagnefilm voor kandidaat GroenLinks Europarlement. ‘09
* Rathenau Instituut – Reportage van de Epta Conference: ‘Inspiring Future Politics, How technology 
assessors can best stimulate the political debate’. Interviews met o.a. Michael Braun van ‘Cradle to 
cradle’ en Pier Vellinga van de Intergovernmental Panel on Climate Change okt ‘08
* TUMULT Debatcentrum – Als camerajournalist maak ik verslagen van debatten over politieke, 
culturele of maatschappelijke hangijzers, met interviews gastsprekers en publiek.14

* ROET – Videodocent voor ROET (theater)projecten voor onderbouw VMBO, HAVO, VWO en 
Gymnasium. In één dag leren de kinderen een fictie of documentaire filmpje maken over een 
onderwerp dat speciaal hen aangaat. 15 (sinds maart 2008) 
* Koos’ film – Afscheidsfilm over en voor Koos, 25 jaar griffier van Amsterdamse Gemeenteraad Zuider 
Amstel. Interviews met collega’s. (jan 2008)
* Peter’s film – Afscheidsfilm over en voor Peter, 25 jaar werkzaam bij Anti-Discriminatie Bureau 
Alkmaar. Interviews met oude en huidige collega’s over hoe Peter was als mens en collega. (juli 2006)

6
 http://www.stoerevrouwen.nl

7
 http://www.goodies.nl/pages/overview.php?page_id=16

8
 http://2007.womeninc.nl/home

9 http://www.waronerror.nl/
10

 http://www.earthday.nl
11

 http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/main.php#
12

 http://www.speaking4earth.net
13

 http://www.earthday.nl/index.php?id=71
14

 http://www.tumultdebat.nl
15

 http://www.roet.nl/scholen/aanbod_onderbouw.html#SO4



* ANNO Les van het Jaar – Drie reportages van geschiedenislessen voor 1e en 2e klas VMBO. ANNO is 
een organisatie die geschiedenis toegankelijk maakt voor een breed en nieuw publiek en het 
onderwijs, door inzet van evenementen en media. Filmpje van de winnaars, zie: .16 (maart 2007, in 
2006 camjo,fotograaf en schrijver voor ‘Week van de Geschiedenis’)
* Artrose en Reuma Stichting – Film over medicijn Vioxx, dat gevaar oplevert voor gebruikers. (feb 
2006) In 2004 ‘Marije’s Benen’: Drieluik over reuma patiënte Marije Cornelissen 17 Ook fotografie. 
* De Stemmingmakers: - Instructiefilm voor theaterproject van Nationaal Comité 4 en 5 mei.18 Ook 
sticker- en hoesontwerp. (dec-jan 2005, in 2003 promo voor dit project gemaakt)
* Incommunicado 05 – Montage voor “info-developement” conferentie in de Balie, Amsterdam.19 (aug 
2005)
* EKKO - Promofilm voor cultuurcentrum EKKO over activiteiten, vrijwilligers en bezoekers.(dec 2003)
* Typisch T-Piece - Film iov Stadsschouwburg Utrecht: groep dak – en thuisloze jongeren maakten 
i.s.m. T Team Stade en regisseur eigen theaterproductie. (nov-dec 2002)

WEBREDACTIE/JOURNALIST:

* UnspintheG8 – Media analyticus voor website UNSPIN THE G8: een tijdelijke toolkit voor de analyse 
van de media reportages betreffende de G8-top in Heiligendamm, Duitsland (6-8 Juni 2007).
* Top van Onderop – Realisatie online verslaggeving (tekst, foto, video) van de Top van Onderop in 
aanloop naar G8.20 Samenstelling en aansturing team, productie, etc. (mei 2007)
* Dag van de Dialoog Alkmaar – Webredacteur / eind- en hoofdredactie, samenstelling team online 
verslaggeving voor de Dag van de Dialoog in Alkmaar.21 (dec 2006) Ook webredacteur voor de 
dialogenwebsites te Zaanstreek, Haarlem en Alkmaar (vanaf okt 2006 tot nu)
* Week van de Geschiedenis - Online tekst- en videoverslaggever van activiteiten van vier 
genomineerde instellingen voor de Week van de Geschiedenisprijs. Voor ANNO, een organisatie die 
geschiedenis toegankelijk maakt voor een breed en nieuw publiek en het onderwijs, door inzet van 
evenementen en media.22 (okt-nov 2006)
* Oerol webkrant - Online dagkrant runnen voor multidisciplinair theaterfestival: initiatiefnemer, 
productie, samenstelling en aansturing team, eind-en hoofdredactie en mediamaker (tekst, foto’s, 
camjo).23 (april-juni 2006, ook in 2005)
* Nederlands Sociaal Forum - Festival rondom het “verbeteren van de wereld”, een open 
ontmoetingsplaats voor uitwisseling van ideeën, het creëren en versterken van netwerken en een 
broedplaats voor actie. Concept en uitwerking. Eind- en hoofdredacteur. camjo/fotograaf.24

* OerolTV - Redactielid: als camjo maken van video items voor VARA OerolTV. Ook productie en  
ideeën aandragen voor programma / voorgesprekken. Olv Atilla Meijs. 25 (2004)
* Festival Globalisering - Een gratis evenement in Amsterdam rondom globalisering: uitgebreid 
programma met discussie, kunst en cultuur. Coördinator mediagroep: samenstelling en aansturing 
team en productie.26 (25 en 26 juni 2004)
 * www.wereldcrisis.nl - Mede-oprichter website naar aanleiding aanval VS op Afganistan, later ook 
gebruikt voor “Landelijk Platform tegen De Nieuwe Oorlog”. Eindredactie artikelen, modereren online 
discussie, camjo. (7 okt 2002)
* World Summit for Sustainable Development - Producer Mediaproject in Johannesburg iov 
Milieudefensie en DeNieuwe Omroep. Concept, productie, camjo: twee films over personen en hun 
werk (Merel Bierkens, jongeren delegatielid, en Bobby Peek, hoofd Groundwork FOE South Africa) een 
over Afrikaans activisme (feat. Dennis Brutus en Trevor Ngwane), een interview met Naomi Klein en 
een film over Sandton (conferentiecentrum delegatieleden) vs Nasrec (global people’s forum). op dv, 
website en via satelliet uit Johannesburg gebeamed op Dam Amsterdam.27 (juli-sept 2002)
* Climate Independent Media Center – Mede-oprichter http://climateimc.org/. Projectleiding op
klimaatconferenties te Marrakech (COP 7 november 2001, (film: “In search of
Climate Change”) en Bonn (COP 6,5 juli 2001): realisatie en aansturing ter plekke redacties,

16
 http://www.lesvanhetjaar.nl/

17
 http://www.reuma-stichting.nl/

18
 http://www.bevrijdingsfestivals.nl/bfs/bfsactiviteiten/de.stemmingmakers

19
 http://www.incommunicado.info/conference

20
 http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/main.php?obj_id=832354468

21
 http://   www.alkmaarindialoog.nl

22
 http://www.weekvandegeschiedenis.nl/index/weekprijs

23
 http://www.oerol.nl (zoek op: Nanette Danckaarts)

24 http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/main.php?obj_id=269540606 (jan-mei 2006) / 
    http://www.sociaalforum.nl/index.php?sectie=journal (nov 2004)

25
 videos ook te zien op: Oerolwebsite: http://  www.oerol.nl/niemandsweb

26
 http://www.festivalglobalisering.nl/page/journal2

27
 http://www.earthday.nl/index.php?id=71



eindredactie. Redactielid COP 6 Den Haag (november 2000): moderator ingezonden stukken en camjo.
* VARA’s Oerolzone - Webreporter: in multidisciplinair mediateam meedraaien. De Oerolzone had een 
interactieve multimedia website en er waren elke dag live-shows (met o.a. Jack Spijkerman en Felix 
Meurders)28 Hoofdtaak: dagboek-reportages (tekst) Olv William Valkenburg. (2001)

FOTOGRAFIE

* Dag van de Dialoog Alkmaar ’07 – Aantal belangrijke gesprekken aan tafels vastleggen.29 (nov 2007)
* Noorderlijk Filmfestival – Sfeerbeelden van het festival.30 (nov 2006)
* Radio Oostvaart – Vastleggen long distance wireless link voor kunstproject. Voor Engage! Tactical 
Media.31 (nov 2006)
* Oerol – Voor dagkrant en webkrant (juni 2005 en 2006)
* 123 Ontbijt – Voor de flyer en folder (juni 2006)
* NL30 - Voor columns ‘nachtbrakers’ en ‘eten & drinken’ uitmagazine Utrecht (maart-sept 2006)

OVERIG

* Wiplala Weer - Vertoning spot in STER ('09). Vertoning trailer op "In het Theater" van NieheMedia 
('10)
* TF trailer – Vertoning in alle trams in Amsterdam en wandelgangen Stadsschouwburg. (sept 2007) (in 
2008 trailervertoning in de theaters)
* Go West - Vertoning van films op culturele publieksbeurs in de Toren van Babel te Utrecht. 
coördiator expositieruimte eigen groep.32 (aug 2005)
* Mezza Musica – Vertoning film in kunstinstallatie voor Community Art Project [UBZH]
* Next5Minutes - Vertoning film “In Search of Climate Change”.33 (sept 2003)
* IFFR - Vertoning film “In Search of Climate Change”, op installatie in wandelgangen.34 (2002)

CURSUSSEN

Grafisch Vormgeven - Photoshop (uitbreiding kennis) en Illustrator, Cursus bij Utrecht Centrum voor 
de Kunsten (UCK) (maart - mei 2010)

Flash - Cursus bij UCK (maart - mei 2010)
Final Cut Pro / Soundtrack Pro - privé-lessen (uitbreiding kennis) bij de Future Store (jan 2008 en jan 

2010)
Vrije Fotografie: van concept tot foto – Cursus bij Utrechts Centrum voor de Kunsten (maart 2007)
Digitale Fotografie - Cursus bij Kade Ateliers Utrecht (feb 2006)
Scenario Schrijven - Cursus bij Schrijversvakschool Amsterdam (jan 2006)
Dreamweaver- Cursus bij Open Studio: websites bouwen (mei 2005)
DVD Studio Pro - Cursus bij Open Studio: professionele dvd’s maken (april 2005)
Cultureel Ondernemerschap - Workshop van Muzenis; economische werkplaats voor cultureel 
ondernemers (sept 2004)
Begeleid Subsidie aanvragen - Cursus van Muzenis; economische werkplaats voor cultureel 
ondernemers (sept-nov 2004)

OPLEIDING

1996 – 2001 - Studie Algemene Letteren, Universiteit Utrecht. Specialisatie: Cultuurgeschiedenis vanaf 
de Verlichting. Cursussen gevolgd op terrein van (ideeën-) geschiedenis, kunst, literatuur en filosofie.
In het kader van doctoraal onderzoek gedaan naar de beeldvorming van Nederlandse intellectuelen 
vanaf 1920 tot 1990 over de invloed van Amerikaanse (massa)cultuur in Nederland. Stage gelopen bij 
kunst- en cultuurprogramma Ophef en Vertier, radioprogramma van de VARA, als redacteur, met o.a. 
Clairy Polak.

28 http://www.waddenzee.nl/fileadmin/mydocs/nieuwsarchief/2001/Recreatie/Omringd_door_media_-_20e_Oerol-
Festival_digitaal_en_mobiel_met_Vara_Oerolzone.html
29

 http://alkmaarindialoog.nl/92-Fotos_2007.html
30

 http://  www.noorderlijkfilmfestival.nl
31

 http://www.engagetacticalmedia.org/node/29087
32

 http://  www.gowest.nu
33

 http://www.next5minutes.org/schedule.jsp?day=2003%2F09%2F13
34

 http://underwateramsterdam.com/rottfilmfest.html



1992 - 1994  - Studie Algemene Letteren, Universiteit Utrecht. Specialisatie: Kolonisatie-, 
Dekolonisatie- en Ontwikkelingsvraagstukken.
1991 – 1992 - Studie Rurale Ontwikkelingsstudies, Landbouwuniversiteit Wageningen.
1991  - VWO (diploma 15 juni 1991) Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde B, 
Natuurkunde, Biologie, Geschiedenis

OVERIG

* Talenkennis: Engels passief en actief: zeer goed. 
* Computervaardigheden: Office, Videomontage (Final Cut Pro), Beeldbewerking (Photoshop), nieuwe 
sociale media (Twitter, Facebook, YouTube), enige kennis van html en CMS (Drupal, Joomla, 
Dreamweaver).
* Groot netwerk van culturele instanties, artiesten en collega's
* In bezit van videocamera Sony HVR V1 (breedbeeld en HD) met Sennheiser richtmicrofoon en 
fotocamera Nikon DS70
* Beschikking over Quicktime streaming videoserver 

HOBBY’S

Media maken, internet, theater, proza en poezie, film, muziek, fotografie, mensen, mijn nichtje,
festivals, kunst, het leven, de natuur, reizen, uitgaan en dansen, filosoferen en spelletjes.


