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PROFIEL
Bijzonder breed inzetbare concert pianist, event manager en ervaren sales & marketing assistent
met sterke organisatorische en interpersoonlijke vaardigheden. Met succes een groot aantal
concerten en voorstellingen opgezet en verzorgd, jonge musici gecoached en onderwezen, en de
advertentieruimte in een nationale krant vanuit een sales support positie onderhouden. Zeer
bekwaam in zowel de Nederlandse als Engelse taal, analytisch, oplossingsgericht denker en een
teamspeler.
Mijn scholing is zowel Gymnasium met als profiel Natuur en Techniek als de Jongtalentafdeling
aan het Conservatorium in Den Haag, waar ik op mijn elfde tot ben toegelaten. Deze dubbele
opleiding heeft me van het begin af in staat gesteld de vaardigheden van beide disciplines te
ontwikkelen: aan de ene kant precisie, nauwkeurigheid en analytisch vermogen, aan de andere
creativiteit, discipline en teammentaliteit. Muziek is mijn passie en ik ben gedreven mij verder te
ontwikkelen op zowel artistiek als businessniveau.

WERKERVARING EN PRESTATIES
Pianolerares, Bekkelaget Musikk- og Pianoskole
Augustus 2013 – Januari 2014
• Verantwoordelijk voor zowel beginnend als gevorderd piano-onderwijs voor kinderen
tussen de 5 en 16 jaar
• De lesmethode van de te vervangen docent gehanteerd en verbeterd tijdens haar
zwangerschapsverlof
• Alle 22 studenten tot concertniveau gebracht voor een voorstelling in Oslo 7 december
2013
Correpetitor, Norges Musikkhøgskole
Augustus 2012 – Juli 2013
• Alle verantwoordelijkheden van een Masteropleiding correpetitor – concerten, coaching,
workshops - aangenomen naast het succesvol afronden van eigen Masteropleiding
• Met een student van vergelijkbaar tot eigen niveau samengewerkt en gecoached tot haar
eindexamenconcert op 16 juni 2013
• De student begeleid in een concerttour van Finland in mart 2013
Sales Assistent, Info Pinnacle B.V.
•
•
•

Juli 2007 – Juli 2011

30% van advertentieruimte in “De Beroepenkrant” verkocht vanaf 2009 in een team van
zeven
Een gemiddelde van vijf afspraken met potentiële nieuwe clienten per week gemaakt
Contact onderhouden met zowel nieuwe als bestaande cliënten en hun wensen in
conjunctie met de marketingafdeling en het bedrijfsbeleid uitgevoerd

Workshop/Floor manager, Nobiles Media
Oktober 2007 – Februari 2011
• Verantwoordelijk voor alle voorstellingen, workshops en coachingsessies bij het
Spits!Careerevent
• Verantwoordelijk voor alle “VIP”gasten uitgenodigd, en hun wensen op een dusdanige
manier tegemoet gekomen dat hen aanzette tot meerdere bezoeken
Ander werk
• Hoofd van het Crisis Committee in Leiden Model United Nations van 2007 tot heden.
• Ondersteundende staff van muziekzomercursus “Kasteel Keppel” te Laag Keppel van
2007 tot 2013

•
•
•

•

Hoofdrolspeelster in “Een Alledaagse Komedie voor Ontdeugende Mensen”, geschreven
door Tjeerd Ouwehand, zomer 2010
Nauw verwant aan de opzet van “Flow Performing Arts,” een transdisciplinair danstheater
momenteel gebaseerd in Holland
Soloist in concertzalen zoals bijvoorbeeld:
De Doelen, Rotterdam, Nederland
Theater op ‘t IJ, Amsterdam, Nederland
Lucent Danstheater, Den Haag, Nederland
Unversitetets aula, Oslo, Noorwegen
Kangasniemisalen, Kangasniemi, Finland
Landgoed de Paltz, Soest, Nederland
Actief meegewerkt aan verscheidene grote Nederlandse opera producties:
Correpetitor van transdisciplinaire productie van “Carmen”, Stella Theater 2007
Correpetitor van productie “Antigona”, DNOA 2009
Correpetitor van productie “La Clemenza di Tito”, DNOA 2010

ONDERWIJS & TRAINING
Norges Musikkhøgskole, Oslo, Noorwegen
Masters of Performance (piano); Augustus 2011 – Juni 2013
Koninklijk Conservatorium Den Haag, Nederland
Bachelor piano; Augustus 2007 – Juli 2011
Stedelijk Gymnasium Leiden, Nederland
Profiel Natuur en Techniek; Augustus 2001 – Juli 2007

KERNVAARDIGHEDEN
• Talen: Vloeiend in Nederlands en Engels, goed onderlegd in Noors, Duits, Frans
• Bijzonder capabele multi-tasker, oog voor detail en een zeer precieze, nauwlettende
werker
• Goede teamworker; uitstekend in een leidende functie van een kleine groep
•

Goed ontwikkeld op linguistiek vlak en sterk analytisch vermogen

INTERESSES
Musiek – van klassiek tot hedendaags, al heeft klassiek mijn preferentie
Lezen – alles van Homerus tot Rand tot Machiavelli: voorkeur gaat uit naar sociologische,
filosofische en musicologische literatuur

Aanbevelingen beschikbaar op verzoek.
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