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Curriculum vitae

Expressie Coach

Taalkennis
 Lichaamstaal  Nederlands Engels

 KABK Graphic Design Den Haag 2009 - 2015
 GLU Mediavormgever  Utrecht 2006 - 2009
 Codarts  Danser  Rotterdam 2003 - 2004

 Creatief docent Scholen in de Kunst
Amersfoort september 2015 - heden 8u p.w.

Als creatief docent werk ik op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Iedere 
workshop heeft een verschillend thema en aan de hand van dit thema bedenk ik de 
opdrachten/oefeningen. De raakvlakken zijn multidiciplinair aangevuld met een stukje 
historisch besef.

Workshop docent

 Spanning & Spelen tijdens de Netwerklunch bij Stadslab033 in Amersfoort
Tijdens deze workshop liet ik zelfstandig ondernemers kennis maken met mijn zelf ontwikkelde cursus. Zij 

kregen een voorproefje van hoe ik mijn workshop opbouw en wat je kunt doen met de opdrachten. Het doel 

was om hen tools mee te geven om hun eigen praktijk op een creatieve wijze verder te ontwikkelen.

 Typography & Drawing tijdens Y-top zomerkamp in Zevenaar
In deze workshop werkte ik met de groep aan een persoonlijke Monogram. In anderhalf uur liet ik ze 

langzaam naar een logo toe werken met een vrije keuze aan materiaal. Het formaat stond vast maar de 

uitvoering was open voor eigen interpretatie.

 Brood op de Plank bij Silvercircel MeP bijeenkomst in Enschede
Deze workshop gaf ik aan drie verschillende groepen. Deze mensen hadden totaal niets met kunst, het 

doel was om de deelnemers tijdens de workshop met brood iets creatiefs te laten maken. De resultaten 

varieerden van Batmanlogo’s tot schaakborden met wit en bruin brood.

{Opleiding

Lukas van Buuren



Lezing

 Dans v/d Toekomst in het Museon Den Haag
Deze lezing ging over mijn beeld van Dans in de stad van de toekomst. Voor deze presentatie heb 

ik gebruik gemaakt van een danseres om mijn ideeën live te verbeelden. De onderwerpen die ik 

behandelden gingen van lichaamstaal naar straatdans en parcour, het freerunnen zoals we dat nu 

kennen en veel tegenkomen in games en films.

 Allround Horeca medewerker Het Lokaal Amersfoort

 Keukenmedewerker Cuise Landelijk

 Huishoudelijke hulp Respect Scheveningen

 Service medewerker Ikea Amersfoort

Reverenties

 
 Scholen in de Kunst Amersfoort
Gusta Romijn - Gustaromijn@scholenindekunst.nl - 033 479 80 22

 Grafisch Lyceum Utrecht
Frank H.A. Janssen - fjanssen@glu.nl - 030 – 280 70 77

Brood op de plank

Praktijk ervaring
 Grafisch Lyceum Utrecht Docent nov. ’16 - feb. ’17

 De Ruimte Soest Docent jan. ’16 - jun. ’16

 Studio Rooiejas  Amsterdam  Ontwerper jan. ’12 - apr. ’12 
 Fotostudio Leeman  Amersfoort  Fotograaf aug. ’09 - jan. ’10 
 Baanbrekers  Amersfoort  Ontwerper  aug. ’08 - feb. ’09 

 FabLab Promotor Amersfoort 2015 - heden

 Cloud @Danslab Ontwerper Den Haag 2012 - 2014

 NEST de ruimte Fotograaf Den Haag 2011 - 2012

 Young Vision Coach Amersfoort 2006 - 2008

Lukas van Buuren
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{Vrijwillige project

 Image/Movement bij CLOUD@Danslab in Den Haag
Dit was een zomerworkshop i.s.m. een danseres. Het doel van de workshop was om de volgende vraag te 

beantwoorden: wanneer een beweging een stilstaand beeld kan zijn en andersom. Wij werkte binnen en 

buiten de dansstudio en samen met diverse artiesten. De uitkomst was een beeldverhaal van de ontwikkeling 

van de vraag. Het riep nieuwe vragen op bij onze deelnemers waar ze zelf mee aan de slag gingen.

 Triadic Method aan de Vrije Academie GEMAK in Den Haag
Deze cursus werd bijgewoond door verschillende creatieven. Wij werkte acht weken aan de vraag: wanneer 

loop je vast en hoe kom je dan weer in beweging. De deelnemers ontdekte tijdens de cursus hun eigen manier 

om weer in beweging te komen binnen werkgerelateerde situatie.


