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- Bedrijfsfilm Cirquest "Roos van Leary"   (2013) 

- Bedrijfsfilm Cirquest "Proffesionele gespreksvoering" (2013)  

- Bedrijfsfilm Pantamedia "leerling Kenteq"   (2013) 

- E-learning film "RadarVertige OMEA"   (2013) 

 

- E-learning film "Radarvertige ABN AMRO overval"  (2012) 

- Voorlichtingsfilm "Rabobank communicatie"  (2012) 

 

- E-learning film "GITP"     (2011) 

- E-learning film "Radarvertige ABN AMRO agressie"  (2011) 

 

- Cedicu “Groep 1 t/m 8 Basisschool Rekenen” 180 filmpjes (2010) 

-Van den Broek productions  “Waterschap RWZI”  (2010) 

- Pantamedia communication tool “Kenteq”   (2010) 

-Cirquest Bedrijfsprogramma “Oranjewoud”   (2010) 

- Bedrijfsfilm “The Sting kleding”    (2010) 

- voice-over IHCB museum ministerie VWS   (2010) 

- stem jongeren game Woth muziek & geluid   (2010) 

 

- Speelfilm “Lenteveld”     (2009) 

- Bedrijfsfilm Cirquest “MBO raad”    (2009) 

- Korte film Filmacademie “Freddy Valentijn”   (2009) 

- NPS doc. “De Oorlog”  voice-over “Soekarno”  (2009) 

- Kennisnet nasynchronisatie “Pergamijn”   (2009) 

 

- Bedrijfsfilm Cirquest “Sportfondsenbad”   (2008) 

- Voorlichtingsfilm “ GAMMA” edu’actief   (2008) 

- Bedrijfsfilm “ RVU “     (2008) 

- Speelfilm “ Ver van Familie”     (2008) 

- Theaterworkshop “ SENSE “    (2008) 

 

- Speelfilm “Universum van Sinterklaas”   (2007)  

- Serie  “De prins en het meisje”     (2007) 

- Bedrijfsfilm “Raad van Kinderbescherming”   (2007)   

- Voorlichtingsfilm & edutainment “Cedicu”   (2007) 

- Bedrijfsfilm “Fundeon”     (2007) 

- Bedrijfsfilm “ Toezichthouders Amsterdam”  (2007) 

- 20th century FOX  “a Night at the Museum”   (2007) 

 

- Speelfilm “Dracula’s family visit”    (2006)    

- Bedrijfsfilm Cirquest “CWI”    (2006)    

- Commercial “Land van Ooit”    (2006) 

- voorstellingen “Land van Ooit”    (2006 & 2007)   

- Terugspeeltheaterworkshop “Digitaal Pesten”  (2006) 

 

- VERONICA’s “Be a Moviestar”    (2005)   

- Bedrijfsfilm Cirquest “Rijksrecherche”   (2005)               

- Bedrijfsfilm Cirquest “ProbleemjeugdDA”   (2005)  

- Bedrijfsfilm Cirquest “probleemjeugd ROC’s”   (2005) 

- AVRO’s “Dossier Gesloten”    (2005)  

 

- Korte film "Morning glory"    (2004)                   

- Korte film "een dagje Antwerpen"    (2004)                

- Videoclip:  "Kids should be made in heaven"  (2004)                  

- Amstel bier commercial  “Champion’s League”  (2004)                

- Speelfilm “schaduwloze wezen”    (2004)     

- Korte film “still” (IFFR 2006)    (2004)  

- Filmfotografie "In Triplo"     (2003)  

- Videoclip “The Impala People”    (2002) 

- Promotiefilm "de Kunstbende"    (2002) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


