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Deze week was volgepropt met 
opdrachten dus zet je schrap voor 
een hele waslijst aan taken die ik 
heb uitgevoerd. Ik weet niet hoe 
ik het heb gedaan maar het is me 
toch gelukt om al deze taken te 
voltooien deze week.

Deze week begon met een erg 
leuke opdracht die ik heb gekregen 
van Nicole. Namelijk het bedenken 
van een leuke kerstactie voor alle 
wunderbaum voorstellingen. 
Al snel ben ik samen met Nicole gaan 
brainstormen en zoeken naar leuke 
ideeën. Uiteindelijk heb ik het idee 
voorgesteld om een interactieve 
advent kalender te ontwerpen die 
elke dag een leuke actie vrijgeeft 
voor een van de wunderbaum 
voorstellingen. Ik ben zelf daarna 
onderzoek gaan doen naar de 
mogelijkheden waar ik de advent 
kalender in kan bouwen en welke 
ontwerpen ik kan gebruiken bij deze 
kalender.  Verder heb ik ook deze 
week de vormgeving gemaakt voor 
een sinterklaas actie ( theater in je 

schoen ) Dit was een snelle design 
klus die ik binnen een middag moest 
opleveren maar toch leuk om te doen 
) Ook was ik aanwezig bij het filmen 
van de trailer voor de nieuwe familie 
voorstelling repelsteeltje en de blinde 
prinses. Hier heb ik voornamelijk 
samen met Robin geholpen met het 
decor en geluid tijdens de opnames. 
Woensdag ben ik gaan filmen bij de 
eerste repetitie van de voorstelling 
schaapjes op het droge en en heb 
ik de teaser gemaakt voor deze 
voorstelling. 
Verder heb ik deze week ook een 
idee uitgewerkt voor de blackfriday 
actie die we gingen doen ( 
leanback friday ) Hiervoor heb ik 

Het leukste moment deze week: 
Bij het opleveren van de video 
voor TR op visite bij Conny Jans-
sen was ik best wel bang voor een 
flinke lijst met feedback. Gelukkig 
was dit niet het geval en was er 
op 1 shot na alleen maar positieve 
reacties op de video.

Stomste moment deze week: 
Deze week heb ik weinig mogen 
doen met visuele uitingen maken. 
# dagen lang lezen en plannen 
schrijven vind ik toch minder leuk 
dan ik dacht maar ach het hoort 
er nou eenmaal bij.

foto’s gemaakt voor de campagne 
en de vormgeving verzorgt voor 
allee socialmedia accounts. Eind 
deze week heb ik de vormgeving 
gemaakt voor een Repelsteeltje spel 
dat gebruikt zal worden voor het 
educatie programma. 


