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Ervaring 

Enfant – Holland Festival Juni 2012 

• Het preparen van kostuums voor iedere show. 

• Al het reparatiewerk verricht aan de kostuums. 

Corteo – Cirque Du Soleil Maart 2012 – Juni 2012 

• Het preparen van kostuums voor iedere show. 

• Verstelwerk en reparatie van de kostuums. 

The Merry Widow – Opera Della Luna, London Januari 2012 – Februari 2012 

• Het maken van zes levensgrote poppen van cancan danseressen. 

• Zeven bijpassende maskers gemaakt en beschilderd voor de poppenspelers. 

 
Jack The Giant Killer – New Line Cinema   September 2011 – November 2011 
 

• Het maken van diverse leren wambuizen voor de film. 

• Heel veel studwerk ingezet. 

• Kostuumondersteuning op de set tijdens alle re-shoots 

 

Opening Scheepvaart Museum – Metservice   Augustus 2011 – September 2011 
 

• Het ontwerpen van zes historisch geïnspireerd kostuums in de logo kleuren van het museum. 

• Patroon tekenen en constructie van zes complete kostuums. 

• Twee historisch geïnspireerde hoeden gemaakt.  

Petticoat – Stage Entertainment     September 2010 – Juli 2011 

• Het patroon tekenen en constructie van diverse kostuums. 

• Al het vermaak en verstelwerk tijdens de initiële montage periode. 

• Na de initiële montage periode werkzaam als full time Kleder. 

 Bezing mij de woede - Frascati Juli 2010 

• Kostuumontwerp voor deze fysieke dansvoorstelling. 

• Patroontekenen en constructie van alle kostuum voor de show. Ik moest er voor zorgen dat alle kostuum praktisch, flexibel, stevig en 

makkelijk te reinigen waren aangezien ze aan het eind van iedere voorstelling onder de verf zouden komen te zitten. 

I Demoni – Holland Festival Juni 2010 
• Gewerkt als Kostuum Assistent voor dit 24 uur lange Italiaans gesproken stuk. 

• Een klein beetje borduurwerk en passementerie werk verricht. 

West Side Story – Stage Entertainment December 2009 – Februari 2010 

• Als full time kleder gewerkt op het Nederlandse gedeelte van de wereldwijde tour van deze Amerikaanse productie. 

• Divers reparatiewerk verricht. 
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Hairspray – V&V Entertainment September 2009 – Mei 2010 

• Het assisteren van de kostuumontwerper (Arno Bremers).  

• Patroontekenen en constructie van diverse complete kostuums. 

• Vermaak en verstelwerk tijdens de initiële montage periode van deze productie. 

• Een paar weken na de première heb ik een full time kleder vervangen op de tour, omdat er niemand echt kon naaien en ze dus niet 

in staat waren reparaties te verrichten. 

AKO Literatuurpijs 2009 - Metservice Augustus 2009 

• Kostuumontwerp voor de openingsceremonie. 

• Patroontekenen en constructie van kostuums uit de papieren pagina’s van de genomineerde boeken. 

Project Catwalk – Blue Circle Productions Juli 2009 

• Een van de twaalf ontwerpers uitgekozen uit meer dan 2000 applicaties voor het 2e seizoen van dit programma. 

• Ik ben in de zesde aflevering weggestemd. 

Varese 360 – Holland Festival Juni 2009 

• Alle kostuums uit elkaar gehaald en compleet vermaakt. Alles was namelijk in een maat en het paste meeste acteurs niet. 

• Elektronisch lichtsysteem in de kostuums aangepast. 

Ein Kirche Der Angst – Holland Festival Juni 2009 

• Als full time kleder gewerkt. 

• Een groep Duits sprekende gehandicapte acteurs geassisteerd. 

Equilibrio - Xystus Juli 2008 

• Patroon tekenen en constructie van alle kostuums. 

Les Misérables – Stage Entertainment Maart 2008 – Maart 2009 

• Als full time Kleder gewerkt. 

• Patroontekenen en constructie van diverse kostuums. 

• Het verven en oud maken van de kostuums. 

Winx Club – Mark Vijn Theaterproducties September 2007 – Maart 2008 

• De kostuumontwerper (Margot Koudstaal) geassisteerd tijdens de initiële montage periode. 

• Patroontekenen en constructie van diverse kostuums. 

• Als full time Hoofd Kostuumafdeling gewerkt. 

Bubbling Brown Sugar – Mark Vijn Theaterproductie Augustus 2007 

• De kostuumontwerper (Margot Koudstaal) geassisteerd tijdens de initiële montage periode. 

Tommy, The Musical –Theatrical Management Group Augustus 2005 – Maart 2006 

• Als full time kleder gewerkt op de Europese tour van deze Amerikaanse productie.. 
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Opleidingen  

Koninklijke Academie voor Beeldende Kusten, Den Haag Augustus 2002 – Juni 2005 

Mode en Textielontwerp 

Het Amsterdam Lyceum Augustus 1991 – Mei 1998 

Havo – Mavo 

 

Cursussen 

Goudborduur  – Hand & Lock Embroidery, London 

 

Taalvaardigheden 

Nederlands – Vloeiend in woord en schrift 

Engels – Vloeiend in woord en schrift 

Duits – Redelijk in woord. 

 

Rijbewijs 

Geen 

Vaardigheden 

Goede hand naai vaardigheden, machinaal naaien, patroon tekenen, moulage, hoedenmaken, handbreien, machinaal breien, weeven, 

handborduur (waaronder goudwerk), vrijehand machinaal borduren, digital borduur patroon design, passementerie werk, ouder maken, 

verfen, zeefdrukken, algemene computervaardigheden.  


