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‘Door de lens van professionele fotografen’, Easy Computing Publishing,
2009
Boek met vijftien interviews met
Vlaamse en Nederlandse fotojournalisten en documentairemakers over hun
beroepspraktijk

Web- en boekteksten, reportages/verslagen, (eind)redactie voor (selectie):
Benjamin Demeyere • Otlet Salons
• Martin Brandsma (‘Muotka’) • de
Oude Kerk Amsterdam, Sara Vrugt /
studio vruGt • Nederlands Fotomuseum • Rob Nypels • Hillie de Rooij •
Kirsten Heshusius • verschillende andere kunstenaars en fotografen.

Blog voor Soup en Zo • persberichten voor Studio 54 (Uitgeverij Paard,
Gent) • vertaling nieuwsbrieven /
reporter studiedagen voor Gerrit
Rietveld Academie
•
reporter
studieweek voor Academie Minerva
Groningen • persberichten voor Ornis
A. Gallery Amsterdam e.a.

LIVE INTER
V I E W S

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
• Kunstbeeld • Septentrion • rekto:verso • Het Parool • Tijdschrift Ei •
Mondriaan Fonds / intendant documentaire fotografie

(selectie)
Fotoboekenmarathon
(Huis
Marseille,
Amsterdam)
• De Brakke Grond (Amsterdam) •
Liefhertje en de Grote Witte Reus (Den
Haag) • New Dawn magazine en Volkshotel (Amsterdam)
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O V E R I G

NEVEN
AKTIVI
TTEITEN

• 2015 | Kunstbalie Tilburg - ‘Grote
Ogen’, reizende fototentoonstelling met
lesmateriaal voor groep 3/4
• 2014 - heden | FotoMuseum Antwerpen gids
• 2010 | kunstenaar Roderick Hietbrink productie videowerk ‘The living room’
(nu in collectie Stedelijk Museum,
Amsterdam)
• 2009 | Nederlands Fotomuseum handboek over het ontstaan en het
conserveren van de collectie als basis voor
educatieve activiteiten
• 2008 - 2011 | Paradox projectleider educatie, publiciteit,
organisatie evenementen

• 2011 – 2012 | Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten, Den Haag
Interim coördinator van de afdeling
Fotografie en docent Beroepsvaardigheden / coach voor 1e en 3e-jaars
studenten.

• 2008 – 2010 | Galerie Ron Mandos,
Amsterdam
• 2013 | Dutch Doc Award
Galerie assistent. Publiciteit tentoonDeskundige longlist
stellingen en publicaties, (admini• 2011-2016 | Bestuurslid
stratie rond) verkopen, organiseren
(secretaris) van de Stichting Herbergen activiteiten, bijhouden website, productie tentoonstellingen, contact met
• 2006 | Amusee Vous
Coördinator Soiree Royale – avond verzamelaars, office management.
voor en door jongeren in het Ko• 2007 - 2008 | Nederlands
ninklijk Museum voor Schone KunFotomuseum, Rotterdam
sten Antwerpen
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.

• 2013 | Minor Journalistiek en Nieuwe
Media, Universiteit van Leiden; Stage
bij Vrij Nederland, Republiek der
Letteren en Schone Kunsten
• 2006 | Afgestudeerd als Bachelor
in Museology (Reinwardt Academie,
AHK, Amsterdam) Scriptie: Jong &
Onbekommerd over publiekswerking
voor jongeren in Museum Vleeshuis /
Klank van de stad, Antwerpen
• 2006 | Cursus rondleiden (gecertificeerd door de Nederlandse Museumvereniging)
• 2005 | Stage FotoMuseum Provincie
Antwerpen, België (productie zomertentoonstelling ‘Belgische Fotografen’
en bijdragen catalogus)
• 2004 | Stage Nederlands Fotomuseum te Rotterdam
• 2000 – 2001 | Propedeusejaar
Theaterwetenschappen, Universiteit
van Amsterdam
• 2000 | VWO diploma behaald aan het
Als ik niet werk lees ik; kijk ik graag
Niels Stensen College te Utrecht.
uit het raam naar het sublieme uitzicht;
ben ik zangeres; bezoek ik rommelmarkten en vintagewinkels; ga ik naar
de cinema; 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 in Bern; bezoek ik tentoonstellingen; dans ik Lindyhop; probeer ik
de ukelele te beheersen; leer ik Antwerpen steeds beter kennen en haar
liefhebben en haten; knuffel ik met de
kat; verkoop ik parttime handgemaakte
schoenen om van te watertanden.

