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Ervaring als uitvoerend musicus
Vanaf jonge leeftijd heb ik mij geïnteresseerd in wereldmuziek, met name die van Zuidoost-Europa.
Tijdens mijn muziekstudie (klassiek accordeon en ensembleleiding) aan het Rotterdams
conservatorium speelde ik in diverse bands die zich bezighielden met wereldmuziek. Door het
maken van verschillende reizen heb ik mij verder kunnen bekwamen in de diverse stijlen.
In 2019 en een deel van 2020 was ik op tour met de Amsterdam Klezmerband. Tijdens deze tour
deed de band zowel theaters als festivals in binnen- en buitenland aan. Tevens ben ik te horen op de
CD “Fortuna” van deze band. De Amsterdam Klezmerband is een band die wereldwijd zeer succesvol
is. Medio 2021 gaat de band de draad na de lockdown weer oppakken.
Van 1997 tot 2011 was ik werkzaam bij Het Internationaal Danstheater (IDT) in Amsterdam,
aanvankelijk alleen als accordeonist, later als multi- instrumentalist (ook zang). Het IDT brengt
avondvullende dansvoorstellingen gebaseerd op werelddans en -muziek, in de breedste zin van het
woord, in alle grote Nederlandse theaters, waarbij het orkest ook een visueel onderdeel van de show
is. Bij het IDT heb ik met veel verschillende muzikanten uit vele landen samengewerkt wat mij de
gelegenheid heeft gegeven direct van de bron te leren. Naast in alle grote theaters van Nederland
gespeeld te hebben trad ik ook regelmatig op in het buitenland. Zo was ik in verschillende WestEuropese landen te beluisteren maar ook in landen als Turkije, China, Vietnam en India.
Buiten mijn werkzaamheden voor Het Internationaal Danstheater heb ik diverse toneelstukken van
muziek voorzien o.a. ‘Ghetto’ van Josua Sobol, ‘Midzomernachtdroom’ van William Shakespeare en
‘Met lege handen’, over de val van Srebrenica.

Ervaring als docent
Als docent ben ik verbonden (geweest) aan diverse muziekscholen (Rotterdam, Amsterdam en
Waterland). Binnen deze muziekscholen geef ik instrumentale lessen maar ook workshops
wereldmuziek. Ik heb een brede ervaring opgedaan in het leidinggeven aan multi-instrumentale
ensembles door het geven van workshops aan amateur-muzikanten (alle leeftijden). Voor het IDT
gaf ik workshops op middelbare scholen met het thema van de lopende voorstelling als
uitgangspunt. Dit resulteerde dan in een eindpresentatie door leerlingen waarna zij de
voorstelling van het IDT bekeken.
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Tevens ben ik 6 jaar als muziekdocent verbonden geweest aan de “Kaderopleiding voor
(volks)dansdocenten” van het Landelijk Centrum voor Amateurdans.
Sinds 2014, na het behalen van het Post-hbo-certificaat M4ME, geef ik les op diverse basisscholen
als docent muziek voor Muziekschool Amsterdam.
Bij het project “Muziek in de Wijk” in Zuilen, Utrecht geef ik momenteel les aan een 22-tal
pianisten in spe en een accordeon leerling. Daarnaast leid ik de band van het project waarvoor ik
ook de arrangementen schrijf.

OVERZICHT
U I TV O E R E N D M U S I C U S
• Amsterdam Klezmer Band, vaste remplaçant , 2005-heden
• Accordeonduo Black Celluloid, 2007-heden
• WereldAct (trio), 2011-2014
• Freelance projecten in binnen- en buitenland, 1983-heden
• Diverse bands: Wereldmuziek, Oriëntaalse (buikdans) muziek, kamermuziek (klassiek), 1983heden
• Het Internationaal Danstheater Amsterdam, 1997-2011
• Toneelbegeleiding, diverse stukken, 1986-2010
DOCENT
• Docent Muziek (leerlijn ZingZO!/eigen materialen) op diverse basisscholen, 2014-heden
• Docent keyboard/piano en accordeon bij “Muziek in de wijk” in Utrecht, 2013-heden
• Arrangeur en bandleider bij “Muziek in de Wijk”
• Muziekschool Amsterdam, 1995-1997, 2011-2013
• Muziekschool Waterland, 2011-2014
• Lespraktijk als ZZP’er, 1983-heden
• Landelijk Centrum Amateurdans, 1995-2001
• SKVR Rotterdam, 1989-1991
E N S E M B L E - L E I D I NG
• Binnen- en buitenland (Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Noorwegen en de VS), 1995-heden
• Cursussen en workshops volksmuziek, diverse opdrachtgevers 1989-heden
• Initiator en leider van Balkanensemble “Slivovic” in Amsterdam, 2014-2019
O P L E I D I NG
• Post HBO M4ME, conservatorium van Amsterdam (Musicians for Music Education), 2013-2014
• Rotterdams Conservatorium, Hoofdvak Accordeon, 1983-1989
• Masterclass Friedrich Lips (Rusland)
• Privé lessen (ter verdieping) in het buitenland, o.a. Bulgarije, Roemenië
• Lessen van buitenlandse musici, bij het IDT, 1997-2011
O VE R I G
• Arrangeren voor diverse bezettingen
• Leidinggeven aan verschillende soorten ensembles van verschillende niveaus
• Coachen van ensembles die zich willen verdiepen in wereldmuziek
• Het geven van wereldmuziek- en zangworkshops
• Beheersing van de muzieksoftware Finale en Cubase; video/fotobewerkingssoftware van Adobe.
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