
EIGEN BEDRIJF – CultureMoves Opgericht in februari 2002. Concept, programmering 
en productie van kunst- en mediaprojecten, evenementen en festivals. 
Onafhankelijk videojournalist/filmmaker & webeditor (zie daarvoor ander CV).

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.

RECENTE WERKERVARING

2018 vanaf mei Theater La Loupe Zakelijke leiding voor voorstelling Delirium.

2017 okt–heden Soms sneeuwt het in april Acquisitie en Verkoop 
theatervoorstelling 

2017 nov–heden KEENSchool Drie films over hoe deze B3 school werkt.

2017 aug-sept Gelukzalig Makend Producent van deze muzikale – theatrale – 
chocolade – trekschuit – thee – koets – tour langs buitenplaatsen langs de 
Angstel en de Gein, van Baambrugge tot Loenersloot. In het kader van het 
Cultuurpact tussen de provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen.

2017 juli-september Open Monumentendag; Elevator Project Op 9 september is de 
Open Monumentendag in Utrecht. Programma en Productie om plannen voor 
industrieel erfgoed onder de aandacht te brengen (o.a. Presentatie coöperatieve 
vereniging 'Vrienden van de SOL')

2016 sept-feb 2017 De geschiedenis van de SOL Eindmontage film tgv feestdag oud-
medewerkers van en geïnteresseerden in de 'Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek'.

2016 jan-juni FeelGood Festival – In Gezondheidscentrum Oog in Al bestond al 
geruime tijd de wens om sport- en beweeginitiatieven uit de wijk een podium te 
bieden. Kunstenaars werden gekoppeld aan sport. Programma & Projectleiding. Zie: 
www.feelgoodinwest.nl.

2015 aug-okt Festival de Ontdekking – Productie voor dit Jubileum van 
Bassisschool het Schateiland.

2014 aug-okt De CereolFabriek is open! – “De feestweek om te vieren dat de 
Cereolfabriek (De SOL) open is....Met veel muziek, theater, literatuur, sport, 
kinderboeken, eten, workshops.” Ik maakte de film “De Geschiedenis van de SOL” 
en bedacht en produceerde de tentoonstelling: een loop met gedichten, foto's 
etc, een soundscape op de wc en inrichting vitrines ter gelegenheid van deze 
opening.

2013 juli-aug Festival Buiten Westen – Techniek en Vergunningen voor de partners 
in de Cereolfabriek: Zij laten buiten zien hoe het straks binnen zal zijn: Eten 
& Drinken van Buurten, Inspiratie van Bibliotheek Utrecht, Kunst & Cursussen van 
Het Wilde Westen, Kinderactiviteiten van BSO Oog in Al en de St. 
Dominicusschool.

2012 4 sept BijenFestival – Een cross-over kunst- en milieufestival voor 
parkbezoekende gezinnen, bijenliefhebbers- en haters, kunstminners, lekkerbekken 
en muziekfans met een programmering waar iedereen kan ‘deelnemen aan kunst’.” 
Festivalleider op eigen festival, gehouden op 2 sept 2012, op de GriftSteede in 
Utrecht. Idee, programmering, fondsenwerving etc etc.

2012 feb - sept 1000 Stemmen in Carré Productieleider van dit bijzondere 
zangproject. Merlijn Twaalfhoven ontwerpt en componeert speciaal hiervoor, in 
opdracht van Koninklijk Theater Carré, een zangvoorstelling waarin de stem van 
de stad weerklinkt. Er zijn 25 solisten geselecteerd waaraan een koor gekoppeld 
wordt. Een van die solisten is Laura Stavinoha. Voor haar team werf ik de 
deelnemers (50 Amsterdammers uit De Baarsjes) regel ik de repetities, beheer ik 
het budget etc.

2012 jan - juni Dag van het CereolPark – Producent jaarlijks wijkfestival ism 
ANWB en Via Vinex. Dit jaar hebben we het festival rondom de bouwplaats van de 



Cereolfabriek gesitueerd en was deze oude fabriek ook het thema waar 
geselecteerde kunstenaars mee aan de slag konden. Dit omdat Het Wilde Westen in 
2013 haar intrek zal nemen in het nieuwe culturele centrum dat het aan het 
worden is. 

2011 juni - november Cinekid for Professionals – Producer Junior Film Markt en 
ScreeningClub voor dit jaarlijkse film-, tv- en nieuwe mediafestival voor 
kinderen t/m 14 jaar. Junior Film Markt: Zoeken naar interessante nieuwe 
filmprojecten en relevante financiers, selectie en productie. Organisatie 
coproductiemarkt waar makers en financiers aan elkaar gekoppeld werden. 
ScreeningClub: Selectie jeugdfilms voor deze digitale video library, 
toegankelijk voor internationale kopers, distributeurs en programmeurs, 
digitalisering films voor database, follow up, vormgeving en inhoud catalogus.

CURSUSSEN:

Filosofische Cursus All you need is love – Bij Humanistisch Verbond door 
Filosofische Praktijk Tatkraft (april/mei 2015), Persoonlijke Humanisme / 
Levenskunst - Bij Universiteit voor Humanistiek (okt 2010 en febr 2011), 
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 UCK (maart – mei 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. 

1992 - 1994 - Studie Algemene Letteren, Universiteit Utrecht. Specialisatie: 
Kolonisatie-, Dekolonisatie- en Ontwikkelingsvraagstukken

1991 – 1992 - Studie Rurale Ontwikkelingsstudies, Landbouwuniversiteit 
Wageningen

1991 - VWO diploma – Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde B, 
Natuurkunde, Biologie en Geschiedenis. 

OVERIG

* Talenkennis: Engels passief en actief: zeer goed.
* Computervaardigheden: Office (Word en Excell), Videomontage (Final Cut Pro), 
Beeldbewerking (Photoshop), sociale media (Twitter, Facebook, YouTube), database 
(Access), enige kennis van html en CMS (Drupal, Joomla, Dreamweaver), Wordpress
* Groot netwerk van culturele instanties, artiesten en collega's
* 2012: Oprichting Stichting Stuifmeel: “Kunst & Cultuur hebben bij ons een 
‘bestuivende’ werking. We willen ideeën overbrengen, zinnen prikkelen, keuzes 
beïnvloeden, ontwikkelingen op gang brengen en onderlinge verbindingen maken via 
kunst & cultuur.”

HOBBY’S 

Theater, (klassieke) muziek, dansen, natuur, filosoferen, lezen, festivals, 
onderzoek, nieuwe dingen leren, film, fotografie, media maken, kunst, uitgaan en 
spelletjes.


