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Rijbewijs B


“Alles komt tot ons 
Wanneer we de mogelijkheid creëren 

Om het te ontvangen” 
- Rabindrath Tagore


ERVARING	 Cultuur Cocktail | tekst, journalistiek en cultuureducatie | www.cultuurcocktail.eu

Zelfstandige activiteit opgestart in 2008 met als voornaamste activiteiten:


Publieksbegeleiding / cultuureducatie 

- 2016 – 2017 | Berchem Creatives – ontwikkelen/produceren van interactieve 
wandeling door het Antwerpse district Berchem

- 2015 | Kunstbalie Tilburg - ‘Grote Ogen’, reizende fototentoonstelling met 
lesmateriaal voor groep 3/4 - concept, uitwerking, testen en pre-productie

- 2014 – heden | FotoMuseum Antwerpen – gids kinderen, jongeren en 
volwassenen

- 2009 | Nederlands Fotomuseum - handboek over het ontstaan en het 
conserveren van de collectie als basis voor educatieve activiteiten. Research en 
schrijven.

- 2008 – 2011 | Paradox - projectleider educatie (productie, supervisie, 
ontwikkelen), publiciteit, organisatie evenementen


Boeken

- ‘Soep’, Kosmos Uitgeverij, 2016 – Kookboek. Redactie, bewerking receptuur, 

	 inleidingen 

- ‘Door de lens van professionele fotografen’, Easy Computing Publishing, 2009 
		 - Vijftien interviews met Vlaamse en Nederlandse fotojournalisten en 
documentairemakers over hun beroepspraktijk. Concept en uitvoering

- ‘Belgische Fotografen’, Ludion, 2005 – coördinatie vanuit FoMu, 
tekstbijdrages 


Journalistiek 

De standaard * NRC-Next * Vrij Nederland * ReLocate, vakblad voor de 
relocation branche in België (ABRA) * 100% EXPO, gratis kwaliteitsmagazine 
over cultuur in de Provincie Antwerpen * P/f, vakblad voor fotografen * Extra, 
fotomagazine * PhotoQ * Tubelight * MetropolisM * rekto:verso * Mondriaan 
Fonds / intendant documentaire fotografie


Teksten

Karina Beumer * Otlet Salons * de Oude Kerk Amsterdam, Sara Vrugt * 
Nederlands Fotomuseum * verschillende beeldend kunstenaars en fotografen


Copywriting

Blog voor Soup en Zo * vertaling nieuwsbrieven / reporter studiedagen voor 
Gerrit Rietveld Academie * reporter studieweek voor Academie Minerva 
Groningen


Lezingen / live interviews 

Fotoboekenmarathon (Huis Marseille, Amsterdam) * De Brakke Grond 
(Amsterdam) * Liefhertje en de Grote Witte Reus (Den Haag) * New Dawn 
magazine en Volkshotel (Amsterdam), gesprek met fotograaf des vaderlands 
Koen Hauser
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Hoe Doe Jij Dat Nu?

Workshop voor en door freelancers en zelfstandigen over de uitdagingen van 
het zelfstandig werken. - Concept, communicatie, productie, verslaglegging. 
Ism Stefan Tilburgs, Studio Wasabi | www.hoedoejijdatnu.be


2011 – 2012 | Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Interim coördinator van de afdeling Fotografie en docent Beroepsvaardigheden; coach 
van 1e- en 3e-jaars studenten.


2008 – 2010 | Galerie Ron Mandos, Amsterdam  
Galerie assistent. Publiciteit tentoonstellingen en publicaties, (administratie rond) 
verkopen, organiseren activiteiten, bijhouden website, productie tentoonstellingen, 
contact met verzamelaars, office management.


2007 – 2008 | Nederlands Fotomuseum, Rotterdam  
Medewerker educatie. Ontwikkelen van materiaal (structureel en op maat) voor diverse 
doelgroepen bij tentoonstellingen (onderwijs en volwassen bezoekers); 
stagebegeleiding; organiseren van activiteiten voor fotografiestudenten en 
amateurfotografen; organiseren en administreren van rondleidingen (voor rondleiders); 
ontwikkelen standaard draaiboeken voor (jaarlijks) terugkerende activiteiten en 
evenementen, etc.


OPLEIDING	 2016 | Museumleermarathon, ‘Voorbij de taal’, FARO / Musea in Dialoog

2015 | Workshop VTS, Visual Thinking Strategies, Matchbox VZW	 	 	 

2013 | Stage Vrij Nederland, Republiek der Letteren en Schone Kunsten

2013 | Minor Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit van Leiden 	 

2006 | Cursus rondleiden, Nederlandse Museumvereniging		 	 

2005 | Stage FotoMuseum Antwerpen	 	 	 	 	 

2004 | Stage Nederlands Fotomuseum, Rotterdam		 	 	 	 

2002 – 2006 | Bachelor Museologie (erfgoedstudies), Reinwardt Academie, 
Amsterdam 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2000 – 2001 | Propedeusejaar Theaterwetenschappen, Universiteit van Amsterdam

2000 | VWO diploma, Niels Stensen College, Utrecht	 	 	 	 


OVERIG	 2013 | Dutch Doc Award - Deskundige longlist

2011 -2016 | Bestuurslid (secretaris) van de Stichting Herbergen 

2006-2007 | Radio Modern - Concept / productie / zakelijk (met Ben Mouling)

2006 | AmuseeVous – coördinator Soiree Royale – avond voor en door jongeren in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen


LOTTE Als ik niet werk verlies ik mij graag in een boek of film; zing ik; bezoek ik 
rommelmarkten en vintagewinkels; ben ik altijd op zoek naar de ultieme pizza; zou ik 
het liefst drie keer per dag ontbijten; doe ik yoga en mediatie; train ik voor tien mijl 
hardlopen; bezoek ik tentoonstellingen; dans ik Lindyhop; probeer ik de ukelele te 
beheersen; leer ik Antwerpen steeds beter kennen; verkoop ik parttime handgemaakte 
schoenen om van te watertanden.
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