CURRICULUM VITAE BIJGEWERKT OP 14 april 2015
ACTEUR MIKE KUYT

PERSONALIA
Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Website:
Geboren:
Nationaliteit:
Geslacht:
Karakter:
Passies:
Vaardigheden:
Zakelijk:

Mike Kuyt
Grasmaat 9, 3871 PH Hoevelaken
033 – 489 31 03
06 – 517 87 596
mike@mikeallmedia.nl
http://www.mikeallmedia.nl
3 april 1964 in Alkmaar
Nederlands
man
temperamentvol, emotioneel, gedreven, open en eerlijk
film, theater, (pop)muziek, fitness, computer, natuur, psychologie,
filosofie, geschiedenis
acteren, inspreken, presenteren, schrijven, vertalen, filmen, monteren,
regisseren, organiseren
VAR: 0154 / 185003357/3
BTW: 1850.03.357B01
Giro: 7230830 t.n.v. Mike ALL Media

FYSIEKE KENMERKEN (van top tot teen)
Gewicht:
Lengte:
Confectiemaat:
Hoedmaat:
Kleur haar:
Kleur ogen:
Huidskleur:
Schouderbreedte:
Boordmaat:
Ruglengte (tot aan taille):
Bovenwijdte:
Mouwlengte:
Taille:
Heupwijdte:
Colbertmaat:
Broekmaat:
Spijkerbroekmaat:
Lengte binnenbeen:
Lengte buitenbeen:
Kniewijdte:
Bandwijdte:
Schoenmaat:
Overige kenmerken:

99 kilo
1.76 m
maat 56
59 cm
lichtbruin
blauw
West-Europees
52 cm
42 cm
54 cm
115 cm
57 cm
119 cm
118 cm
maat 26
maat 26
taille: 36 / lengte: 32
79 cm
103 cm
45 cm
100 cm
42
- sproeten in gezicht, armen, rug en bovenbenen
- geen bril, snor of baard

ACTEREN TV/FILM/FOTO
productie

rol

periode

fotoshoot UWV

Technicus/monteur

2015

trainingsfilm DAF

vrachtwagenchauffeur

2014

tv serie 'Verborgen Verhalen' afl. Megan

Reclameman en vader van Megan

2014

bedrijfsfilm Strukton

Ton van Strukton

2014

presentatiefilm AMR Conference

Hoofdredacteur (Engels gesproken)

2014

Efteling serie 'Het Mysterie van' (Standbeeld vd keizer)

Keizer Narcissus

2014

Voorlichtingsfilm Sociale verzekeringsbank

Controleur

2013

tv progr. SBS 6 'Van je vrienden moet je het hebben'

Tovenaar die Patty Brard leert toveren

2012

tv commercial AD

Vader in museum

2012

tv serie 'Verborgen Verhalen' afl. Dana

Agent (grote rol)

2012

tv serie 'Vrijland'

Duivenmelker

2012

pilot tv serie Lesboos (in mei 2012 op Comedy Central)

Christelijke buurman/Jehova getuige

2012

Fotoshoot Jaap Vliegenthart – Emiel R met kettingzaag

Emiel Roemer

2012

tv commercial Lucille Werner Foundation

Kiosk medewerker

2012

Bioscoop commercial tbv Nationale Bioscoopbon

De man die ‘de hand’ afschiet

2011

tv commercial reeks Staatsloterij (zomeractie)

Kiosk eigenaar

2011

Fotoshoot Delta Energy

Monteur

2011

Presentatiefilm Arriva

Buschauffeur

2010

Bioscoopfilm Loft

Saaie man in het café

2010

Opleidingsfilm Politie Academie

Medewerker sleepbedrijf

2010

Bedrijfsfilm Achmea

Directeur bouwbedrijf

2010

tv commercial Lekker Doof

Hitsige man

2010

tv commercial Lassie toverrijst (De Aardappeleters)

Bewaker in museum

2010

tv commercial Skoda

automobilist (candid filmpje)

2008

instructiefilm stichting MEE

werknemer Frits

2008

tv commercial ‘iedereen kan bowlen’

een sukkelige bowling-fanaat

2008

fotoshoot CZ Zorgverzekeringen

arts in een ziekenhuis

2008

tv soapserie ‘Goede Tijden Slechte Tijden ( 1 afl.)

voice-over documentaire

2007

fotoshoot Erwin Olaf voor Secret French Lavender in
Noord-Amerika

bakker gekleed volgens jaren 50 stijl

2007

fotoshoot ING

monteur Casema

2007

tv commercial Identysoft

Foute manager

2007

tv commercial NVM Makelaars (vader van het jaar)

volkse en nonchalante man

2007

tv commercial Interpolis (pretpark versie)

vader van gezin

2007

tv filmpje tbv de Hartstichting

Portier (special)

2007

tv commercial Vastgoed Fundament Fonds

sublead man in tennishal

2006

jeugdserie ‘Het Huis Anubis’ ( 1 afl.)

vader auditant

2006

tv soapserie ‘Goede Tijden Slechte Tijden ( 1 afl.)

omroeper politiebericht

2006

tv soapserie ‘Onderweg naar Morgen’ (1 afl.)

harde zakenman Kampstra

2006

fotoshoot SNS bank (pos, internet, adv, wildposters)

teleurgestelde en kwade man (portret)

2006

tv commercial @home

wasmachinemonteur (bijrol met tekst)

2006

fotoshoot tbv promomateriaal /advertenties BP

man in huiskamer (verzamelaar)

2005

fotoshoot /filmopnames tbv exposities Erwin Olaf
in Amsterdam en New York

zeeman in jaren 50 setting

2005

tv soapserie ‘Onderweg naar Morgen’ (4 aflev.)

Hans Landman, cardioloog (bijrol)

2005

TV commercials Lenen.nl

echtgenoot (grote rol met tekst)

2005

pilot TV commercial Cup-a-soup (met Ruben vd Meer)

werknemer (grote rol )

2005

TV commercial Citroën Xsara Bonheur

klant (grote rol, met tekst!)

2001

bedrijfsfilm Schuitema (C1000)

bedrijfsleider (grote rol)

1999

videopresentatie "huurkoop"
t.b.v. woningbouwvereniging Oost in Amsterdam

Een huurder (grote rol – samen met
Maarten Wansink)

1996

TV commercial "Taboe" (gezelschapsspel van MB)

Één van de 3 spelers van het spel
taboe (grote rol)

1995

NCRV tv programma "Miniatuur"
aflevering “Brieven aan Maria”

Briefschrijver met vragen aan Maria
(grote rol)

1992

NCRV tv programma "Miniatuur"
aflevering “macht – onmacht”

De jonge Marcus
(monoloog van 8 minuten!)

1992

ACTEREN THEATER
productie

rol

25 theaterproducties bij div. gezelschappen, o.a.:
-

‘Amadeus’ (Peter Schaffer)
‘Nora’ (Henrik Ibsen),
‘Vrouwen...geen probleem (Woody Allen)
‘Puntila en zijn knecht Matti’ (Bertold Brecht)
‘Eva Bonheur’ (Herman Heijermans)
‘Glazen speelgoed (Tennessee Williams)

15 theaterprod. v. kinderen bij Falkland Toneel, o.a.:
‘De gelaarsde kat’

-

Amadeus (titelrol)
advokaat Krogstadt (grote rol)
Felix Allen (hoofdrol)
Matti (grote rol)
Nanning Storm (grote rol)
Tom Wingfield (hoofdrol)

- Markies van Carrabas (grote rol)

voor een uitgebreid overzicht + filmfragmenten zie: http://www.firstvoice.nl

periode
1983 –
2015

1983 –
2000

VOICE-ACTING

productie

periode

het inspreken van verschillende grote en middelgrote rollen in meer dan 30 animatieseries
waaronder Pokémon, Simba de leeuw, Silver Brumby, Rémi, Calimero, Action Man, Super
Mario, Bobo en de konijnenfamilie, Simsalagrimm, Bananen in pyjama’s, Roboroach....

1995 –
2015

het inspreken van 300 landelijke radio en tv commercials waaronder Philips, Peugeot, Nivea,
Skoda, Formido, Eiffel, Bonbonbloc, Kreymbourg, Batavus, ANWB, SNS bank, Samsung,
Pioneer, Delta Lloyd....

1995 –
2015

het inspreken van bedrijfsfilms, spellen op cd-rom, commentaarteksten bij tv programma’s,
gedichten (tv), kinderboeken, infofilmpjes (Efteling), poppen, tv promo’s, instore commercials....

1995 –
2015

voor een uitgebreid overzicht + audiofragmenten zie: http://www.firstvoice.nl

ONLINE FILMPRODUCTIE
productie / opdrachtgever

Mike als

-

wervingscampagne 'Muziekgroep Totaal zoekt
mannen'

-

promotievideo Retailstudio.nl

-

filmmaker
acteur
voice-over
filmmaker
acteur

periode
2014

2014

ASSESSMENT en TRAININGSACTEREN

rollenspellen

opdrachtgevers

periode

-

-

20082015

HR management adviesgesprekken
verkoop en management
functioneringsgesprekken
telefoongesprekken (klachtenafhandeling)
samenwerkingsgesprekken
relatiegesprekken (herstellen zakelijke relatie)
motiveringsgesprekken (manager – werknemer)
conflicthantering (parkeerbeheer, BOA,
vakantieplanning binnen bedrijf)
workshops omgaan met agressie
games voor soldaten vredesmissies

bouwondernemingen
verzekeringsmaatschappijen
technische bedrijven
automobiel bedrijven
sportfondsen
stichting kinderopvang
zorginstellingen
gemeente Utrecht (toezichthouders)
gemeente Leiden (MOV medewerkers)
gemeente Amersfoort tbv buurtbewoners
ministerie van Defensie

OVERIG
productie

periode

het presenteren van radioprogramma’s met daarin vele items, verslagleggingen, interviews etc.
+ het presenteren op lokatie ( een live programma, drive-in show, quiz of cultuurevenement),

1980 –
2015

het schrijven van commercials en scenario’s voor bedrijfsfilms/cd-roms + het vertalen van vele
animatieseries (Engels-Nederlands) en live action tbv nasynchronisatie

1995 –
2015

het regisseren van 2 theaterproducties voor kinderen waarvan 1 zelf geschreven stuk, 2
theaterproducties voor volwassenen (waarvan 1 eenakter) en het regisseren van 1
zelfgeschreven filmproductie (speelfilmproject voor bedrijven) / regie promotiefilm

1994/1998
1996/2005
2006/2014

het bedenken, schrijven en spelen van en in schoolcabaret voorstellingen

1983/1984

voor een uitgebreid overzicht + filmfragmenten zie: http://www.firstvoice.nl

OPLEIDING
opleiding

periode

opleiding Trainingsacteren bij Perfactor in Leiden

2009

Diverse workshops waaronder ‘Assessments’, ‘Trainingsacteren algemeen’ en ‘Modellen’

2008

Masterclass camera acteren bij Kemna Casting - docente: Farideh Fardjam

2008

workshop auditie & screentest bij Kemna Casting

2008

workshop auditietraining Nora Mullens Casting

2007

opleiding TV Presentatie bij TV College Hilversum

2006

workshop trainingsacteren bij Buro Impro in Nijmegen

2006

opleiding TV Regie bij TV College Hilversum

2006

Regie-opleiding voor het amateurtheater (Stichts Centrum Amateurtheater)

2004/2005

Workshop ‘Stembeheersing fysiek’

2003

Rij-opleiding categorie B (personenauto)

1997

Cursus ‘Fysiek acteren’ (Amateur theaterschool Amsterdam)

1996/1997

Workshop ‘Camera acteren’ (Arjan Boot Casting)

1996

Cursus ‘Commercieel Engels’ (Kamer van Koophandel in London) – ibv internationaal certificaat

1985

HAVO opleiding (Berger Scholengemeenschap in Bergen Noord Holland) – ibv diploma

1979-1984

