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Ar#s#ek: choreografie / performance / installa#e
2017 Dentro – MDDance, gemaakt voor de Black Achievement Month en Het NaVonale Ballet

Last man standing – MDDance, gemaakt voor kunstproject “A Rap on Race Revisited” (Petra Ponte)
2016 …but before I leave - MDDance
2015 Enforced by reason II (video-performance installaVe) - MDDance

Enforced by reason I (video installaVe) – MDDance
2013 Lullaby - MDDance
2012 ICU & ME | in creaVve unity & me - MDDance i.s.m. Faform

Wheged - MDDance i.s.m. het Bijlmer Parktheater 
2011 COPE (nieuwe versie) - MDDance
 Solitudes - Fontys Dansacademie
 Solitaires - Artez Dansacademie

(W)EDGE - MDDance i.s.m. het Zakharef in MoVon FesVval, Amman Jordanië 
COPE - MDDance i.s.m. het ICKamsterdam en theater De Meervaart 

2010 COPE (research) - MDDance i.s.m. het ICKamsterdam en theater De Meervaart 
2009 Phase - Het NaVonale Ballet 

These Remaining Thoughts - Dansgroep Amsterdam
2008 (W)EDGE - De Nederlandse Dansdagen en Dansateliers 

Brave (research (W)EDGE) - Dansatelers 
 Shioing Spheres - Fontys Dansacademie 
2007 Bits of Aptude, Issues and Arguments... - Codarts

Boost - Dansateliers
BALLS! - ISH jongeren danstheatergezelschap 

2006 Right Here, Right Now - Dansacademie Lucia Marthas 
Girlish - ISH jongeren theaterdansgezelschap
Virtualish - ISH jongere theaterdansgezelschap

2005 Golddigger - Don’t Hit Mama
Meanwhile on the other side... - Het NaVonale Ballet (workshop New Moves)

Ar#s#ek: divers
2017 MDDance i.s.m. Black Achievement Month en Het NaVonale Ballet: inhoudelijke opzet dansconferenVe 

“RepresentaVe van zwarte estheVek in dans en ballet”
Amsterdams Fonds voor de Kunst: jurylid Amsterdamprijs voor de Kunst
MDDance i.s.m. MOBBallet: ‘get together’ internaVonale dansdialoog over representaVe van zwart in de 
professionele dans
Het NaVonale Ballet: advies inhoudelijke opzet m.b.t. thema ‘Diversiteit’  voor conferenVe “PosiVoning Ballet”
MDDance: choreografie- en danscoach voor dansers met een cultureel/etnisch diverse achtergrond
MDDance: danscoach klassiek ballet/academische dans workshopserie “From technique to performance II” (niveau: 
intermediate/advanced)

2016 School for InternaVonal Training (SIT) – InternaVonal Studies and Program: arVsVek adviseur, choreografie- en 
danscoach voor studente Rochelle Wilbun (VS), voor haar onderzoeksproject “The ExploraVon of Ontological 
Resistance amongst Young Black Women in Europe” 

2015 – heden Kriyoro Dansi: arVsVek adviseur voor dansonderzoek van drs. Aminata Cairo naar behoud en overdracht van Creools 
inheemse danssVjlen in Suriname en Nederland
Holland Dance – Dance Date: choreografie- en danscoach 

2013 – 2016 Talentlab/Bijlmer Parktheater/Theater Krater: choreografie- en danscoach
2009 – heden MDDance: arVsVek leider en choreografe



2005 – heden Freelance choreografe (o.a. Het NaVonale Ballet, Dansgroep Amsterdam, Codarts, Dansacademie Lucia Marthas, 
Artez, en Fontys Dansacademie)
Freelance/gast dansdocent

2014 MDDance: danscoach klassiek ballet/academische dans workshopserie “Welcome to the dance floor” (niveau: 
beginners – intermediate)
MDDance: danscoach klassiek ballet/academische dans workshopserie “From technique to performance” (niveau: 
intermediate – advanced)

2011 – 2013 Dutch Gospel Arts InsVtute: podiumpresentaVe, dans- en bewegingscoach 
2012 – 2013 Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam/5 o’clock class: choreografie- en danscoach 
2008 – 2011 4West en Studio West (theater De Meervaart Amsterdam): choreografie- en danscoach
2008 ISH: hoofd afdeling Dans 
2005 – 2007 ISH: co-arVsVek leider en choreografe 
1990 – 2003 Het NaVonale Ballet: uitvoerend danseres

Ar#s#ek: dansonderzoek
2013 – heden MDDance: ‘The representaVon of Afro Western Heritage in contemporary dance’ (Amsterdam-New Yok-Philadelphia). 

Dansonderzoek naar verschillende uiVngsvormen van Afro Amerikaanse westerse theaterdans, het volgen van 
werkprocessen van verschillende makers en gezelschappen (waaronder Rennie Harris/Puremovement, Camille A 
Brown, Kyle Abraham/Abraham in MoVon, Bill T. Jones , Janet Wong/New York Live Arts, Jawole Zollar/Urba Bush 
Women, Roger C. Jeffrey, Alvin Ailey American Dance Theater, Ailey II, The Ailey School, Dance Theatre of Harlem, 
Philadanco, en zichtbaarheid van culturele diversiteit in het professionele ballet en dans algemeen (gesprekken met 
o.a. Virginia Johnson/Dance Theatre of Harlem, Raven Wilkinson, Misty Copeland, Sylvia Waters en Troy Powell/Ailey I
I, Joan Myers Brown/Philadanco, Melanie Person/The Ailey School, enTheresa Ruth Howard/Museum of Blacks in 
Ballet)

Zakelijk & organisatorisch
2016 – heden Management assistent / financieel medewerker – Iris Vormgeving

- onderhoud financiële administraVe en boekhouding
2015 – heden Personal management assistent / financieel medewerker – Gary Feingold/Café Belcampo

- onderhoud financiële administraVe en boekhouding
- onderhoud markeVng en PR  via website, sociale media en extern

2015 Event manager Kinkerstraat Muziekdag o.a.:
- opzegen en uitvoeren van project met meer dan 100 binnen- en buiten muziek optredens
- bewaken van producVebudget
- opzegen van communicaVestromen, (website en sociale media)
- markeVng en PR  voor website, sociale media en extern

2014 – 2017 MarkeVng & Sales - MODULAD ballegoren o.a.:
- acquisiVe
- persoonlijk, schrioelijk en telefonisch contact onderhouden met klanten
- onderhoud markeVng en PR  via website, sociale media en extern
- opmaak markeVngmateriaal divers

2009 – heden  DirecVe - Monique Duurvoort Dance (MDDance)
Zakelijk / organisatorisch / producVoneel o.a.

- schrijven van projectplannen, subsidieaanvragen en opmaken van begroVngen
- auditeren en contracteren van dansers en overige medewerkers
- onderhandelen en opmaken van contracten
- markeVng en PR (waaronder opmaken/ontwerpen van flyers, videomateriaal en schrijven van teksten voor

website)
- persoonlijk, schrioelijk en telefonisch contact onderhouden met coproducenten, fondsen, theaters, 

sponsoren, bestuur, gezelschappen en overigen
- plannen, opmaken en uitvoeren van repeVVe-, montage-, producVe- en voorstellingsroosters
- plannen van tournee schema’s
- plannen, beleggen en notuleren van vergaderingen
- overleg plegen met medewerkers en bestuursleden

jaarverslagen en verantwoordingen schrijven
2014 ProducVe - Lunaworx, CreaVef projectbureau, o.a.:

- supervisie project- en producVeprocessen
- opmaak offertes en facturen
- bewaken van producVe budgegen
- onderhoud contacten opdrachtgevers
- plannen, beleggen en notuleren van vergaderingen
- onderhoud markeVng en PR  via website, sociale media en extern

2012 De Theaterschool/AHK: panellid proefvisitaVe Dans
- gesprekken voeren met studenten, docenten en staf van de 6 dansvakopleidingen (NaVonale 

Balletacademie, opleiding voor Jazz- en Musicaldans, opleiding voor Moderne Theaterdans, School voor 
Nieuwe Dansontwikkeling, Master Choreografie en opleiding Docent Dans)

2011 – 2012 Medewerker educaVe - Het NaVonale Ballet i.s.m. Theater De Meervaart
EducaVef project: Duizend en één Nacht 



- ontwikkelen van een (arVsVek) inhoudelijk plan
- scouVng en begeleiding externe amateurdansgezelschappen 
- persoonlijk, schrioelijk en telefonisch contact onderhouden met externe amateurdansgezelschappen over 

voortgang van projecten
2009 – 2012 Medewerker educaVe - Het NaVonale Ballet

Algemeen educaVef les- en workshopprogramma 
- ontwikkelen van een (arVsVek) inhoudelijk plan
- geven van balletlessen aan amateurdansers en scholen van het voortgezet onderwijs

2009 – 2012 Commissielid - Dienst Kunst en Cultuur Rogerdam
- lezen en beoordelen van subsidieaanvragen van vakgebied dans, muziek, opera en muziektheater
- overleg plegen met commissieleden
- aanvullende schrioelijke rapportages opmaken 
- bezoeken en schrioelijke verslagen maken van voorstellingen

2008 – 2012 Commissielid - FNV KIEM
CAO Dans

- overleg plegen met commissie
- onderhandelingen voeren met partner organisaVes en externe parVjen 
- voorbereiden en uitvoeren van acVes (ledenwerving, campagnes, etc.)
- bezoeken en onderhouden van contacten met ondernemingsraden van diverse dansgezelschappen

2008 – 2010 Adviseur - Fonds Podiumkunsten 
Tweejarige subsidies

- overleg plegen met commissie
- lezen en beoordelen van subsidieaanvragen ingediend onder Tweejarige subsidies
- schrioelijke rapportages opmaken 
- bezoeken en schrioelijk verslagen maken van voorstellingen van gehonoreerde aanvragen

2008 Hoofd afdeling Dans - ISH 
FAME-ISH (opleidingstraject)

- ontwikkelen van een (arVsVek) inhoudelijk plan
- overleg plegen met teamleden
- ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw dans opleidingstraject voor ISH 
- toezien op de voortgang van het nieuwe dans opleidingstraject en wanneer nodig aanpassingen maken
- mondeling en schrioelijk rapporteren naar direcVe over voortgang traject
- bijhouden en verslaan van persoonlijke ontwikkeling van dansers/spelers van het gezelschap
- organiseren en afnemen audiVes

2005 – 2007 Co-arVsVek leider en choreografe - ISH 
- arVsVek en zakelijk beleid maken en uitvoeren
- choreograferen van nieuwe voorstellingen en showcases
- instuderen en repeteren van bestaand repertoire
- auditeren van dansers/spelers
- toezien op  het behoud van kwaliteit van voorstellingen en showcases
- toezien op de arVsVeke ontwikkeling van dansers/spelers
- overnemen van taken van arVsVeke leiding en waarnemen van diens funcVe bij afwezigheid 

2005 Medewerker EducaVe - Het NaVonale Ballet
Project Bijlmermeer/Zwanenmeer i.s.m. jongeren dansgezelschap Don’t Hit Mama

- ontwikkelen van een (arVsVek) inhoudelijk plan
- ontwikkelen van een speciaal balletlesprogramma voor amateurdansers en scholen van het voortgezet 

onderwijs en dit uitvoeren
- bijwonen van vergaderingen en rapporteren over de voortgang van de lessen 

2005 ProducVeassistent Dans en Toneel - Theatre Embassy
Project Zeeuws Slavernij Moment

- inplannen en coachen van repeVVes van dansers en acteurs
- overleg plegen met teamleden en rapporteren over de voortgang van het dans-/toneel repeVVeproces 
- organiseren en begeleiden van repeVVes op locaVe

2004 – 2010 Adviseur - Fonds Podiumkunsten 
Beurzen en SVpendia

- lezen en beoordelen van subsidieaanvragen ingediend onder Beurzen en SVpendia
- overleg plegen 
- schrioelijke rapportages opmaken 

2002 – 2003 Commissielid - FNV KIEM
CAO Dans

- overleg plegen met commissie
- onderhandelingen voeren met partner organisaVes en externe parVjen 
- voorbereiden en uitvoeren van acVes (ledenwerving, campagnes, etc.)
- bezoeken en onderhouden van contacten met ondernemingsraden van diverse dansgezelschappen



2001 – 2002 Voorziger Ondernemingsraad - Het NaVonale Ballet
- toezien op naleving reglement,  CAO bepalingen, ARBO wet en overig geldende arbeidsvoorwaarden 
- onderhandelen over vernieuwing van reglement, CAO bepalingen en overig  geldende arbeidsvoorwaarden

en toezien op de implementaVe ervan
- aandragen en opstellen agendapunten voor OR vergaderingen
- vergaderingen voorzigen
- overleg plegen met werknemers 
- overleg plegen met direcVe 
- overleg plegen met bestuursleden 
- overleg plegen met externe ondernemingsraden (De Nederlandse Opera en Het Muziektheater)
- overleg plegen met externe direcVeleden (De Nederlandse Opera, Het Muziektheater en de algemene 

direcVe)
- contact onderhouden en overleg plegen met de vakbond (FNV-KIEM)
- wanneer van toepassing: beroepen op- en implementeren van  het advies-, iniVaVef-, informaVe- en/of 

instemmingsrecht 
1996 – 2001 Commissielid Ondernemingsraad - Het NaVonale Ballet

- toezien op naleving reglement,  CAO bepalingen, ARBO wet en overig geldende arbeidsvoorwaarden 
- overleg plegen met werknemers 
- overleg plegen met direcVe  
- overleg plegen met externe ondernemingsraden (De Nederlandse Opera en Het Muziektheater)

1995 Medewerker EducaVe - Het NaVonale Ballet
Algemeen educaVef les- en workshopprogramma 

- ontwikkelen van een (arVsVek) inhoudelijk plan
- geven van balletlessen aan amateurdansers en scholen van het voortgezet onderwijs

Opleiding & cursussen
2009 Zakelijk en arVsVek leiding geven aan kleine gezelschappen / De Economische Werkplaats (afgerond: ja)
2008 Financieel beheer / STEW advies en training kleinbedrijf (afgerond: ja)
2008 Strategie en TacVek / STEW advies en training kleinbedrijf (afgerond: ja)
2008 Financieel plan / STEW advies en training kleinbedrijf (afgerond: ja)
2007 Projectmanagement 2 / Kunstenaars & Co (afgerond: ja)
2007 Begeleid een sVchVng oprichten / Kunstenaars & Co (afgerond: ja)
2007 Projectmanagement 1 / Kunstenaars & Co (afgerond: ja)
2005 – 2006 Electronic Music ProducVon / SAE InsVtute (afgerond: nee)
2003 – 2004 CerVficaatstudie Kunst- en Cultuurmanagement / Erasmus Universiteit in Rogerdam (afgerond: ja)

Vakkenpakket: 
                         - OrganisaVe van kunst- en cultuurinstellingen
                         - MarkeVng en promoVe
                         - Financieel management
                         - ArVsts, government and market
                         - Kunstmanagement: Human resource management
                         - Arbeidsrecht
                         - Kunstmanagement: cases
                         - Methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek

     * Extra vak: The history and sociology of  ‘Race’ and racism
1990 Afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: volVjdse studierichVng uitvoerende beoefening van 

de dans

Beurzen en prijzen
2013 Beurs Fonds Podiumkunsten voor dansonderzoek in New York, Philadelphia en Amsterdam: ‘The representaVon of 

Afro Western heritage in contemporary dance’
2007 Prijs van de Nederlandse Dansdagen als ‘Meest talentvolle choreograaf’ 
1990 Bronzen sVer award voor aanstormend Surinaams talent (Damsko)
1988 Beurs sVchVng Dansersfonds ’79 voor zomercursus Canada’s NaVonal Ballet School

(Toronto / Canada) 

Talen

Nederlands moedertaal schrioelijk: goed
Engels   vloeiend schrioelijk: goed


