CURRICULUM VITAE - PORTFOLIO
PERSONALIA
Naam:

Eelco Maarten Peterzen

Geboortedatum: 18-04-1981
Tel:

op aanvraag

Email:

eelco@eelco-peterzen.nl

Rijbewijs:

AB

OPLEIDINGEN
Vakopleiding Film- en TV acteren - Theaterschool de Trap - 2014-2015 - afgerond: gecertificeerd
acteur
Biomedical Sciences - Vrije Universiteit Amsterdam - 2002-2009 - afgerond: Master of Science
(MSc)
Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek - Technische universiteit Delft - 1999-2002 - niet afgerond

ERVARING
ACTEREN
Eindscènes en voorstelfilmpje van Theaterschool de Trap
Scène uit Heat - rol: Vincent
 https://youtu.be/1bWT8IeLk8s
Scène uit The Departed - rol: Matt
 https://youtu.be/4XoIrMjzPo8
Voorstellen
 https://youtu.be/RQ9zuGHOc-k

HOOFDROL
Tabula Rasa - rol: Roy Mulder.
Korte film
 https://youtu.be/_1T5haRrDYo
Lachen! - rol: Erik.
Korte film
 https://youtu.be/2qIfh_H_PbU

BIJROL
Rokjesdag - rol: Cursist
Film van Johan Nijenhuis (2016)
De Bunker - rol: Campingbeheerder
Kinderfilm
 https://youtu.be/hFTr-ddHoIM
Boris de Belhamel - rol: Speciaal agent Michel Nopjes
48HFP cinekid, korte kinderfilm
 https://youtu.be/M3EBz2zkfqo

FIGURATIE
Michiel de Ruyter - rol: Britse matroos
Film van Roel Reiné (2015)
Dans met de Duivel - rol: Reporter / neergeschoten zakenman
Film van John de Haas, Angelo Perez Lebbink (2015)

STEMACTEUR
Michiel de Ruyter - Achtergrond voice-over, nasynchronisatie
Film van Roel Reiné (2015)
Serious Gaming - Voice-over, narrative
Serious game voor de KLM

MUZIEK
ZANG
Drie jaar privéles bij het MZK (Haarlem), verder zelfscholing
Zanger bij verschillende bandjes voor tien jaar. Drie festival optredens, meerdere caféoptredens.
Stijlen: zeer variabel o.a. blues, rock, pop, musical, opera, bluesrock, glamrock
Bereik: Bariton/(contra)Tenor - Modaal E2-F5, Falset E3-D6

GITAAR
Zes jaar les bij het MZK (Haarlem), verder zelfscholing
Gitarist bij verschillende bandjes voor tien jaar. Drie festival optredens, meerdere caféoptredens.
Stijlen: zeer variabel o.a. blues, rock, pop, bluesrock, glamrock

MONDHARMONICA
Zelfscholing

DANS
Acht jaar stijldansles bij dansschool Schröder (Haarlem)
Zes jaar rock 'n roll (boogie woogie) les bij rock 'n roll vereniging Gel (Amsterdam)
Workshops Lindyhop
Eén jaar demo stuntteam rock 'n roll bij Gel

OVERIG
PAARDENSHOWS
Op verschillende fantasyevenementen (o.a. Elf Fantasy Fair) zet ik met vriendin en enkele
vrienden een show neer met één of meer paarden. Ik kan redelijk goed paardrijden en goed met
paarden omgaan.

LARP
Live Action RolePlay - een spel waarin elke speler een eigen rol krijgt, eigen maakt, acteert en
improviseert.
15 jaar verschillende LARP's gedaan. Historische, fantasy en horror thema LARP's.

TRAINER
Binnen de Vrije Universiteit Amsterdam meerdere trainingen gegeven (150+) over het gebruik
van computerprogramma's (SAP, Excel) voor het werk. Werknemers trainen, begeleiden en
helpen door de programma's heen om zo efficiënt en duidelijk mogelijk te werken.
Communicatietrainingen voor de werknemers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe
communiceer je normaal en effectief met collega's en leidinggevenden.
Persoonlijkheidstrainingen met paarden, om mensen bewust te maken van zichzelf, waar ze
goed in zijn, welke persoonlijkheidstrekjes dwars kunnen gaan zitten, hoe ze communiceren en
kunnen communiceren met anderen.

BAR
Achter de bar gestaan in een studentencafé en tijdens drukke feesten in een groot danscafé.

IT
Negen jaar bij de Vrije Universiteit Amsterdam in verschillende rollen binnen de IT gewerkt:
helpdesk, functioneel beheer, projectmedewerker, projectmanager.

VERDERE PERSONALIA
Geslacht:
Nationaliteit:
Uiterlijk:
Gehuwd:
Haarkleur:
Kleur ogen:
Bril:
Lenzen:
Lengte:
Confectiemaat:
Jeansmaat:
Schoenmaat:
Hoofdmaat:
Boordmaat:
Bovenwijdte:
Taille:
Heupwijdte:

Man
Nederlands
Nederlands
nee
blond/donkerblond
blauw/groen, koperen ring
nee - brillenhoofd, de meeste brillen staan mij goed
nee
188 cm
52
36/34
43
63 cm, xxl
39 cm
106 cm
94 cm
109 cm

TALEN
Nederlands
Engels
Duits

Moedertaal, vloeiend, ABN
vloeiend, Brits, Schots, Iers, Amerikaans
matig

HOBBY'S EN SPORT
Acteren
Motorrijden (in het bezit van eigen motor, Yamaha Virago 750)
Verhalend schrijven
Muziek maken
Frisbeeën
Surfen
Snowboarden
Hardlopen
Wandelen (4daagse van Nijmegen)
Gaming
Larp

