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Lichtontwerper.	

HOE HET BEGON  
Als kind namen mijn ouders me vaak mee naar het theater. Ik raakte geboeid door de fantasiewereld die daar 
gecreëerd werd met decor, licht, geluid, en natuurlijk spel. Het spel was vrij duidelijk te zien, maar hoe de rest 
gemaakt werd was een groot mysterie. Dat mysterieuze trok mij met name aan. Tijdens mijn middelbare 
schoolperiode is deze interesse verder gaan groeien. Op mijn initiatief werd daar het ‘Team TheaterTechniek’ 
opgericht. Daar leerde ik met theatertechniek omgaan en simpele lichtplannetjes te maken.  

Op 16 jarige leeftijd maakte ik mijn eerste ‘echte’ lichtontwerp voor een toneelclub, werkte ik als vrijwilliger in 
een klein theater en twee jaar later als professional in een middelgroot theater. 

In 2003 richtte ik mijn eenmanszaak op onder de naam Lumen Theatertechniek. Naast het maken van 
lichtontwerpen en later ook decorontwerpen studeerde ik aan de Opleiding Theatermaker; Techniek & Theater 
(OTT) in Amsterdam. In 2008 ben ik afgestudeerd met een specialisatierichting in lichtontwerp met een scriptie 
over het gebruik van video als belichtingsinstrument in het theater. Sinds 2012 ben ik mede-eigenaar van een 
Amsterdams lichtontwerpersbureau onder de gezamenlijke noemer ‘Cue1’. 

EEN MAGISCHE WERELD  
Licht fascineert me doordat het ongrijpbaar is, maar toch veel invloed heeft op mensen. Natuurlijk hebben we 
licht nodig om te kunnen zien, maar daarnaast heeft het ook invloed op onze emoties en zelfs op hele basale 
zaken als ons bioritme. Licht is het ongrijpbare element in een theatervoorstelling dat een soort magie creëert 
waarbinnen de acteurs zich bewegen. Er wordt een bepaalde sfeer geschapen op het toneel, waardoor er een 
nieuwe wereld ontstaat. Een betoverende wereld waar alles lijkt te kunnen. Juist dat ongrijpbare fascineert me. 
Mijn werk bestaat voor mij dan ook uit toveren. Toveren met spots en andere apparatuur om die bepaalde 
sfeer te creëren, terwijl de techniek erachter vaak grotendeels voor het publiek onzichtbaar blijft.  

LICHT EN MUZIEK 
Als het op muziek aan komt wordt licht vaak ingezet niet om de beleving van de muziek te ondersteunen. Hier 
werkt het vaak goed om licht niet onzichtbaar maar juist zichtbaar en prominent aanwezig te laten zijn, met 
felle kleuren en veel veranderingen, bewegingen en effecten. En toch probeer ik ook hier met een smaakvolle 
keuze van kleuren, vormen, lichtrichtingen en effecten een bijzondere sfeer te creëren die beleving van de 
uitvoering kan versterken. 

WERKERVARING 
In de afgelopen jaren heb ik voor veel verschillende soorten voorstellingen lichtontwerpen gemaakt. Ik maakte 
licht voor toneel, mime, dans, musical, opera, concerten en tentoonstellingen. Naast het maken van 
lichtontwerpen doe ik ook veel technische coördinatie voor festivals en andere projecten. Belangrijke 
opdrachtgevers zijn het Koninklijk Concertgebouw, het Holland Festival en de Flamenco Biënnale.  


