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Profiel	 Als Human Beatboxer kwam ik 10 jaar geleden auditie                            
doen bij Dans-, Muziek- en Theatergezelschap ISH. 
Toentertijd bood ISH een interne opleiding aan waarin je 
werd getraind in de verschillende disciplines die ISH te 
beiden heeft. In die 10 jaar heb ik mij kunnen ontwikkelen 
van Human Beatboxer tot een artiest waarin muziek, 
dans en acteren mij maakt tot wat ik nu ben; Een 
allround- performer die, met behulp van deze disciplines, 
een andere draai wil geven aan theater, TV en muziek.

Ervaring Binnenland	Funkish (2015)
 
	 Een muzikale dansvoorstelling gebaseerd op de                                         

legendarische soultrain.

	 Welkom in de Wilton (Ketnet/VRT) 2014                                         
	 Hoofdrol (Tjip) in SitCom. Zes hoofdpersonages beleven                                     

de gekste avonturen in de zoektocht naar een ster voor 
Hotel de Wilton. (50 afleveringen)


	 DJ Moz’art (ISH/ VocaalLab)– 2013-2014
                                        
	 Een excentrieke figuur raakt in de ban van Mozart. Hij                                         

ontketent een waanzinnige medley waarin de klassieke 
componist weer even helemaal van deze tijd wordt.


	 Monteverdish (reprise ISH/ VocaalLab) – 2013
                                        
	 Dans- en muziekvoorstelling gebaseerd op                                         

l’Incoronazione di Poppea van Monteverdi

	 T.I.M (Dutch Mountain Movies) – 2013
                                        
	 Hoofdrol (Tim) in de telefilm T.I.M. Verhaal over een                                         

bijzondere vriendschap tussen een kleine jongen en zijn 
robot. Regisseur Rolf van Eijk.
This Is ISH (ISH) – 2012-2013
                                            

	 Een multidisciplinaire dansvoorstelling gebaseerd op het                                         
einde der tijd voorspeld door de Maya’s. (Eindregie Marco 
Gerris)
Jibberish (ISH/Dunya Khayame)– 2013
                                            

	 Theatervoorstelling op de Parade. Vier personen komen                                         
elkaar tegen in een internetcafe en vertellen op een leuke 
manier ieder hun eigen verhaal.
Wijksafari Slotermeer (Adelheid Roosen)– 2013
                                            

	 Een reis door mensenlandschappen en een Amsterdam                                         
wat thuis is geworden (Female Economy)


	 Het Laatste Nippertje (Hummelinck & Stuurman) –                                     
2011-2012 

	 Een ‘vertoning met vijf daartoe gekwalificeerde                                         
personen’. Toneelstuk geschreven door Wim T. 
Schippers. Regie: Titus Tiel Groenestege. Met o.a. Titus 
Muizelaar en Kees Hulst.


	 Monteverdish (ISH / VocaalLab)– 2011                                         
	 Nol King Ruter (Holland Harbour) - 2011                                     
	 Dansfilm over het overdragen van het dansidioom en                                     

idealen van generatie op generatie 
	 Stormish (ISH) – 2009 - 2010
                                    
	 Urban Remake van ‘The Tempest’ (origineel: William                                         

Shakespeare, regie: Titus Muizelaar, choreografie: Roy 
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	 Producer Backoffice
                                       
	 Producer voor commerciële demo’s en educatieve projecten                                        

van ISH in Nederland. 

Ervaring Buitenland	 I Feel Ya - 2013 (JOHANNESBURG, ZUID-AFRIKA)
  
	 Theaterproject waarbij de verschillende aspecten van doof                                        

zijn en worden worden belicht en uitgebeeld in dans en 
theater. (regie: Abdelhadi Baaddi, choreografie: Sfisiyo, 
Eindregie: Marco Gerris)


	 BoyISH GirlISH - 2010 (DUITSLAND)
                                       
	 Theatertour in Duitsland (o.a. in Frankfurt voor de Europese                                        

Centrale Bank

	 IFdentity - 2008 (MADRID, SPANJE)
                                       
	 Een initiatief van ITI waarbij verschillende                                        

theatergezelschappen uit de hele wereld deelnamen aan een 
uitwisselingsproject dat leidde tot een voorstelling in Madrid. 
Daarbij kwamen verschillende disciplines aan bod (als 
beeldende kunst, dans, acteren, opera etc.)
4-ISH - 2008 (VERENIGDE STATEN EN CANADA)
                                            

	 Spectaculaire show met een mix van verschillende ISH-                                       
disciplines als breakdance, beatbox, skate etc. (eindregie: 
Marco Gerris)


	 WITH THEIR EYES - 2006 (KANSAS CITY, VS)
                                       
	 Een voorstelling over de ervaringen van scholieren van de                                        

Stuyvesant Highschool in New York vlak na de aanslagen van 
11 september. (The Coterie Theatre Kansas City. Eindregie: 
Jeff Church)


	 INTERNATIONAL RESIDENCIES (ISH) 
                                       
	 Educatieprojecten waarbij we in een een kort tijdsbestek                                        

samen met lokale jongeren werken aan een voorstelling met 
thema’s die voor hun op dat moment belangrijk zijn verwerkt 
met de lokale cultuur die bepalend zijn voor dat land/streek. 
(Zuid Afrika, India, Senegal, Marokko, Verenigde Staten, 
Finland, Jordanie, China en Duitsland)


Opleiding	 Junior ISH Trainingship – 2005 - 2007
                        
	 Een tweejarige interne opleiding waarin je fulltime werd                                        

getraind tot ISH-performer. Naast de optredens in een 
professionele theatershow, werd je ook opgeleid in 
disciplines zoals klassiek, modern, street- dance, 
breakdance, freerunning, acrobatiek, popping, locking, skate 
en didactiek.


	 TU Delft Bouwkunde 2002-2005
                                       
	 Bachelor in Bouwkunde aan de Technische Universiteit in                                        

Delft.


Referenties	 ISH - www.thisisish.com - Marco Gerris
                     
	 Female Economy - www.femaleeconomy.nl - Adelheid                                        

Roosen

	 Hummelinck & Stuurman - www.toptheater.nl - Titus Tiel                                        

Groenestege

	 Dutch Mountain Film - www.dutchmountainfilm.nl - Rolf van                                        

Eijk


http://www.thisisish.com
http://www.femaleeconomy.nl
http://www.toptheater.nl
http://www.dutchmountainfilm.nl
http://www.thisisish.com
http://www.femaleeconomy.nl
http://www.toptheater.nl
http://www.dutchmountainfilm.nl





Vaardigheden	 Human Beatbox, Live Music, Acteren, Dans (hiphop,                   
popping, locking, house beakdance, acrobatiek), Live Music 
Performance.


Uiterlijke vertoning	 Lengte 176 cm, Haarkleur: Bruin, Kleur ogen: groen,           
Confectiemaat: 48. Schoenmaat: 42
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