
Curriculum	  Vitae	  
	  
Opleidingen	  
2009	  –	  2013	  	   Bachelor	  Writing	  for	  Performance	  aan	  de	  faculteit	  theater	  van	  de	  

Hogeschool	  der	  Kunsten	  Utrecht.	  	  
2008	  –	  2009	   HQ	  school	  voor	  Bijbel	  en	  Kunst.	  	  

Een	  oriënterend	  tussenjaar	  voor	  christelijke	  scholieren	  die	  een	  kunstvorm	  
beoefenen	  en	  daar	  misschien	  een	  opleiding	  in	  willen	  volgen.	  

2002	  –	  2008	   Atheneum	  op	  de	  CSW	  Elzenlaan	  te	  Middelburg.	  Profiel	  Natuur	  gezondheid.	  
	  
	  
Projecten	  en	  prijzen	  
2013-‐Nu	   Ervaring	  met	  het	  schrijven	  van	  gedichten	  in	  opdracht	  van	  particulieren,	  

bedrijven	  en	  kunstinstellingen.	  
2011-‐Nu	   Vele	  voordrachten	  uit	  eigen	  werk	  op	  onder	  andere	  Onberdf’lijk	  Vers,	  Het	  

Laatste	  Woord,	  Mensen	  Zeggen	  Dingen,	  Dichters	  in	  de	  Prinsentuin,	  Festival	  
Cement,	  Dit	  zijn	  de	  Schrijvers,	  Het	  NK	  Poetryslam,	  Pussynight,	  De	  
Poëziebar,	  Mooie	  Woorden	  Festival,	  Het	  Murakami	  Weekend,	  Grasnapolsky	  
Etc.	  

2019	   Voice	  over	  voor	  de	  poëtische	  korte	  film	  Bezet	  door	  Jefta	  Varwijk.	  	  
2017	   Logeerproject.	  In	  een	  periode	  van	  twee	  maanden	  logeerde	  ik	  elke	  week	  bij	  

andere	  mensen	  waarover	  de	  publicatie	  Logeerbundel	  verscheen	  in	  eigen	  
beheer.	  

2017	   Het	  schrijven	  van	  de	  toneeltekst	  Womanity	  voor	  het	  theater	  
onderzoekstraject	  van	  Ilmer	  Rozendaal	  bij	  het	  Boslab.	  

2017	   Het	  schrijven	  van	  De	  Utrechtse	  Muziek	  Oorlog.	  Een	  kort	  toneelstuk	  voor	  
Culturele	  Zondag	  in	  Utrecht.	  Opgevoerd	  in	  samenwerking	  met	  het	  Utrecht	  
String	  Quartet	  (USQ).	  Spel:	  Jos	  Nargy	  en	  Joep	  Hendrikx.	  

2017	   Het	  schrijven	  van	  teksten	  voor	  de	  voorstelling	  Blue,	  een	  videoperformance	  
van	  Marijn	  Brussaard.	  

2016	   Het	  schrijven	  van	  Intergalactische	  Poëtisch	  Spelen,	  een	  kort	  sciencefiction	  
poëzie	  hoorspel	  voor	  De	  Theatertroep.	  	  

2016	   Het	  schrijven	  van	  Waterstofbom	  (of	  de	  explosie	  van	  tijd),	  een	  kort	  
poëzietoneelstuk,	  opgevoerd	  op	  Theatraal	  Am	  Waal.	  We	  hebben	  plannen	  dit	  
stuk	  tot	  een	  volledige	  voorstelling	  te	  maken.	  Regie:	  Ilmer	  Rozendaal,	  Spel:	  
Imke	  Smit,	  Simon	  Heijmans	  

2015-‐2016	   Het	  schrijven	  van	  Alles	  (en	  meer),	  een	  poëzietoneelstuk,	  geschreven	  voor	  de	  
Tekstsmederij,	  i.s.m.	  en	  geregisseerd	  door	  Olivier	  Diepenhorst.	  Spel:	  Judith	  
Noyons,	  Krisjan	  Schellingerhout,	  David	  Lucieer	  

2015	   Het	  schrijven	  van	  Las	  Vegas,	  een	  poëtische	  bewerking	  van	  de	  film	  Leaving	  Las	  
Vegas	  voor	  Likeminds.	  Regie:	  Mustafa	  Duygulu,	  Spel:	  Mark	  Kraan,	  Dans:	  
Charlotte	  Goesaert,	  Muziek:	  Joost	  Maaskant	  

2015	   Voice	  overs	  voor	  twee	  korte	  poëziefilms	  van	  Jefta	  Varwijk,	  getiteld	  IK	  ZIE,	  IK	  
ZIE	  (in	  2019	  opgenomen	  in	  de	  expositie	  Dromen	  in	  beton	  in	  Het	  Centraal	  
Museum	  Utrecht)	  en	  Oude	  Wonden,	  Nieuw	  Geluk.	  

2015	   5e	  plaats	  op	  het	  NK	  Poetryslam	  
2014	   Het	  schrijven	  van	  Wie	  is	  er	  bang	  van	  Someren!	  een	  avondvullende	  

familievoorstelling	  voor	  het	  amateurgezelschap	  De	  Speledonckers.	  
2014	   Tekstbijdrage	  aan	  de	  afstudeervoorstelling	  Speeltuin	  18	  +	  	  van	  Linde	  Baaiens.	  
2013	   Het	  schrijven	  van	  een	  audiotour/hoorspel	  voor	  kinderen	  voor	  museum	  De	  

Pont	  in	  Tilburg.	  (nog	  steeds	  in	  gebruik)	  



2013	   Het	  schrijven	  van	  mijn	  afstudeerstuk	  Bijtend	  stof,	  Trillend	  Licht.	  Een	  
poëzietoneelstuk,	  geschreven	  onder	  begeleiding	  van	  Erik	  Whien.	  Hiervoor	  
ontving	  ik	  een	  Jurynominatie	  (2de	  plek)	  voor	  de	  It’s	  Playwriting	  Award.	  

2012	   Productie	  en	  schrijven	  van	  de	  eenakter	  Dark	  Emperor	  dat	  op	  Dramastricht	  is	  
opgevoerd.	  Regie:	  Eva	  Tijken,	  Spel:	  Matthijs	  Mahler,	  Mik	  van	  Goor,	  Yannick	  
Noomen.	  

2012	  	   6de	  plaats	  op	  het	  NK	  Poetryslam.	  
2012	   Poetryslam	  kampioen	  van	  Utrecht	  (de	  Bastaard).	  
2012	   Als	  life	  schrijver	  meegewerkt	  aan	  de	  voorstelling	  Station	  op	  het	  Huis	  aan	  de	  

Werf	  Festival.	  
2012	   Het	  schrijven	  en	  regisseren	  van	  de	  10	  minuten	  voorstelling	  Bleeding	  Lyrics.	  

Spel:	  Denise	  Aznam,	  Lieke	  Gorter,	  Jarrett	  de	  Cunha.	  
2011	   Schrijven	  van	  de	  eenakter	  Rozenthee	  en	  Maneschijn	  voor	  het	  Jonge	  scheuten	  

festival.	  	  
	  
Publicaties	  
2018	   Logeerbundel,	  een	  bundel	  gedichten	  en	  dagboekaantekeningen	  bij	  een	  

periode	  van	  twee	  maanden	  waarin	  ik	  elke	  week	  bij	  andere	  mensen	  logeerde.	  
2013	  –	  Nu	   Verschillende	  verzamelbundels	  en	  poëzietijdschriften	  zoals,	  Kluger	  Hans,	  

Deus	  Ex	  Machina,	  Sintel,	  De	  Optimist,	  De	  Futurist,	  etc.	  
2013	  	   Het	  zijn	  gedichten!!	  Een	  dichtbundel	  uitgegeven	  in	  eigen	  beheer.	  Co-‐auteur:	  

Michael	  van	  Oostende.	  
2013	   Monologen	  van	  hoop	  in	  tijden	  van	  crisis.	  Uitgegeven	  door	  theaterboek.	  	  


