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opleidingen
2003 - 2005: Piet Zwart Instituut Rotterdam: media design

MA diploma juni 2005
1998 - 2002: Gerrit Rietveld Academie Amsterdam: grafisch ontwerpen

BA diploma juli 2002
1994 - 1996: Technische Universiteit Delft: industrieel ontwerpen
1994: Universiteit van Amsterdam: informatica
1997 - 1994: St. Nicolaaslyceum Amsterdam

VWO dimploma juni 1994 (gymnasium beta met Latijn)

werkervaring
1999 - heden: ixopusada (guerilla marketing collectief)

IR labs (design, research & development afdeling van ixopusada)
(zie projecten voor meer over klussen en klanten)

januarie 2005: Decade of Webdesign Conference
zorgdragen voor stabiele internet connectie voor sprekers en publiek.

februari / maart 2003: DEAF03 festival in Rotterdam
Rondleider op de tentoonstelling van het festival in LasPalmas.

1998 - heden: Kinko's copycenter / Fedex Kinko's
algemeen medewerker / computer services customer consultant

2000 - 2001: Computer afdeling grafisch ontwerpen op de Gerrit Rietveld Academie
Student assistent interactiviteit

1995 - 1998: Probe (grafisch ontwerp collectief)
(zie projecten voor details)



projecten
IR Labs: Live-SMS-VJ-service:

tijdens happyChaos Europa (oktober 2002) & happyChaos Offensief! (mei 2004)
ontwikkeling en uitvoering van virtuele dienst die het publiek sterk bij het debat
betrekt, door het scheppen van een mogenlijkheid tot direct commentaar op het
podium via sms dat door de organisatie gefilterd wordt.
Andere VJ-diensten:
ontwikkeling en uitvoering van enkele andere VJ-concepten voor happyChaos
religie (april 2003), VSB Beurzendag (june 2003), publieks dag voor het ministerie
van Europese zaken.
Advisering voor het Zeeuws Museum in Middelburg betreffende hun plannen 
voor het vernieuwen en digitaliseren van het museum.
Het vervaardigen van een compliatie filmpje van nominaties voor de "in de buurt
van ICT Conferentie" (Amsterdam, mei 2003) 

ixopusada: Ontwikkeling en uitvoering van het Circus Babylon concept, een parasiet dub-
lounge-cocktail-bar in Paradiso en de Supperclub.
Huisstijl ontwerp en totale uitvoering daarvan voor happyChaos evenementen:
poster, flyer, website, decoratie, VJ-show, programmaboekje en overig promotie 
materiaal. happyChaos Religie (april 2003), happyChaos Kunst (maart 2004),
happyChaos Offensief! (mei 2004), happyChaos Terug naar de Toekomst (2005).
Ondersteuning van het ixopusada IDFA project (2001): beamen van quotes
Freelance grafisch ontwerpen, DTP and advisering

Probe: Beschildering 200 m2 schutting voor Artis, versieren cabriolet-stadsbus voor het
voormalige Drum Rhythm Festival. Ontwerp van decors, flyers, folders, posters
en huisstijlen voor o.a.: Brotherhood, Sabotage Sound Surfers, RAI-unlimited,
Rasicm-Beat-It festival, Update magazine, Paradiso, Tivoli, the Melkweg, Levi's.

overig
prijzen / wedstrijden: tweede plek op de 5th international Browserday competition in Berlijn 2001 rond

het thema mobile minded met 3 minuten presentatie van mijn "Friend" browser.
publicaties: beeld bijdrage aan Making Art of Databases, V2_Publishing, 2003

tekst bijdrage aan Vrij Nederland van 7th of May 2005
tekst en beeld bijdrage aan Connected! LiveArt, Waag Society, 2005

masterclasses: meegedaan met de Interdisciplinary Collaborative Culture master class
van Sher Doruff, tijdens het DEAF03 festival, onderdeel van Interfacing Realities.
meegedaan aan Soft-VNS workshop in Brussels 2004, door David Rokeby.

programmeertalen: Objective-C (& Apple's Cocoa Framework) ****
Lingo (Macromedia Director) *****
Python ***
PHP *
shell (zsh) **
HTML ***
Javascript **
css **
SQL **
AppleScript **
ActionScript *

software: Adobe Illustrator *****
Macromedia Director *****
(en de zelf ontwikkelde tweerichtings conversie tussen Illustrator en Director)
Adobe Photoshop ****
AfterEffects ****
Flash ***
Premiere ***
Fontographer ***
Apache **
MySQL **
XCode / InterfaceBuilder ****

hobby's / interesses: fotografie, film, LEGO mindstorms, robots, artificiële intelligentie


