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Werkervaring
2016 - Heden  Compositie & muziekproductie bij G.W. Music & Sound Design Utrecht
  Eigenaar
  Als parttime ZZP’er richt ik mij vooral op compositie, sound design, het opnemen van  
  voice-overs, muziekproductie en mixage.

2017 - 2018  Stage bij Good Sounds Amsterdam
  Componist, Sound designer, Opname engineer en Voice-over regisseur
  Gedurende deze periode heb ik muziek gecomponeerd, postproductie gedaan en   
  voice-overs opgenomen en geregisseerd. Enkele projecten waar ik bij betrokken was  
  waren voor de merken Royal Canin en Bear Cider. 

2015 - 2016  Stage bij MacLoud Amsterdam 
  Componist en Sound designer
  Bij MacLoud heb ik me vooral gericht op muziek compositie en de postproductie voor 
  film & reclame. Klanten waar ik voornamelijk voor heb gewerkt tijdens deze periode zijn  
   het Oranje Fonds en Staatsbosbeheer. 

2016 - 2017  MusicDIRECTOR / BMG Production Music NL Hilversum
  Componist
  Voor BMG heb ik library-music gecomponeerd. Dit heb ik gedaan vanuit mijn eigen  
  onderneming G.W. Music & Sound Design.

Als afgestudeerde componist en sound designer heb ik een voorkeur 
ontwikkeld om in verschillende muzikale genres en contexten te werken. 
Gecombineerd met mijn praktijkervaring resulteert dit in een gevarieerd 
portfolio, met onder andere compositie voor film, sound design voor 
reclames en zelfgeproduceerd en geschreven liedjes.
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Onderwijs 
2018 - 2020  HBO - HKU KMT Master Utrecht - Music Pathway Design
 Een competentiegerichte master waarin de student aan de hand van een tweejarig  
 studieplan eigen concepten moet bedenken en uitvoeren. De master heeft een sterkte  
 nadruk op het ontwikkelen van een eigenzinnige artistieke en professionele visie. 

  Mijn masterthesis onderwerp is een onderzoek naar, en het beschrijven van mijn eigen  
  context en vergelijkbare contexten als professional en kunstenaar.

2019 - 2017  HBO - HKU KMT Bachelor Utrecht
 Compositie & Muziekproductie
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Bespeeld
Akoestische en elektrische gitaar, bas 
en piano

Taal
Uitstekend Engels en Nederlands

Cursussen
2017 - 2017 How to Become a Start-up in the Creative (Tech) Industries 
  Dit was een tweeweekse cursus vanuit de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

2011 - 2011 Diploma gitaar A t/m C CVK te Sneek

 
Extracurriculaire activiteiten 
2018 - 2019  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
  Accreditatie Master of Music
  Iedere zes jaar vindt de accreditatie van de opleiding Master of Music plaats.    
  Een onderdeel hiervan is een hoofdstuk waarin het perspectief van de studenten wordt  
   beschreven. Vier participanten van de opleiding Master of Music, waaronder ik, zijn  
   uitgekozen om dat hoofdstuk te schrijven.

2015 - 2016  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 
  Studentenassistent
  Ik heb me hier vooral beziggehouden met beoordelen van toelastingswerk op onder  
   andere toelatingsdagen van de HKU.

Software

Ableton Live
90/100

Logic Pro 
65/100

Pro Tools
75/100

2010 - 2012  HAVO - CSG Bogerman Sneek
 Examenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Geschiedenis, Muziek, Economie en  
 Maatschappijwetenschappen

2005 - 2009  VMBO T - RSG Magister Alvinus Sneek
 Examenvakken: Nederlands, Engels, Economie, Handel & administratie, kunst,   
 Wiskunde, Aardrijkskunde en Maatschappijleer
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