CURRICULUM VITAE
PERSONALIA
naam 		
roepnaam 		
burgerlijke staat		
geboren

dhr. bac. M.A.M. Uiterwijk
Michel
gehuwd
30 september 1970

adres
mobiel
e-mail
internet

G. Scholtenstraat 80b, 3035 SP, Rotterdam
+31 [0]6 11325477
info@miesman.com
www.miesman.com (portfolio)

OPLEIDING

2011			Flash, SKVR
2010-2011		
Premiere Pro 4, SKVR
2010
digitale fotografie - gevorderden I, SKVR
1999
     
3D software: Maya, Kunstacademie “Willem de Kooning”
1996
Kunstacademie “Willem de Kooning”, Rotterdam. specialisatie Illustratie
1992
M.T.S. voor meubilerings- en houtbedrijven, woninginrichting, Rotterdam
1988
H.A.V.O. Thomas More-Ariëns College, Den Haag

WERKERVARING
werkzaamheden
2000 – 2010

grafisch vormgeven/opmaak, dtp-en, websites ontwerpen/maken/aanpassen,
animeren, illustreren, fotograferen en filmen
multimedia designer, Redbike multimedia - www.redbike.com

Vormgeving/opmaak:
- verpakkingen handheld spellen, RecentToys (2010)
- website Ontwerpjetafel.nl, (2010)
- posters nieuwe spellen, RecentToys (2010)
- advertenties, RecentToys, (2010)
- huisstijl, Oskamp interieurs (2009)
- opmaak nieuwsbrief-mailings, DutchTouch dating (2008)
Websites:
- Wordpress, Leerwerk.net (2011)
- Flashsite, Chabotmuseum.nl (2010)
- CMS-systeem typo3 vullen/onderhouden, Recenttoys.com (2010)
- basiscursus geven typo3 aan moderators, A+O fonds gemeenten (2008)
Film:
- filmen breakbulk voor op beursstand, interview voor op website, Haven Bedrijf Rotterdam (2010)
- interactief keuzefilmpje, Duischenberg - school of finance (2010)
- biodiversiteit promotiefilm voor congres en download, SenterNovem (2009)
- informatieve film over aanpak Vogelaarwijk Transvaal, Gemeente Den Haag (2009)
- getekende animaties gecombineerd met bluescreen acteurs, afgewisseld met interviews, Octrooicentrum (2008)
- voorlichtingfilmpjes, “Inzoomen op...” o.a. Verenigde Staten, EVD (2008)
Animatie/games:
- animatie en achtergronden educatieve game: “Van Plan tot Wet” - flash, tweede kamer (2010)
- interactie en uitwerking website Kikker, van Max Veldhuis. Frogandfriends.com (2009)
- interactie en uitwerking flashgame ter promotie van snacks Vlammetjes en vlammensaus. Topking.com (2009)
- verschillende flash-banners, Sanoma Mens Magazines (2008)
- animaties van vragen voor interactieve quiz (flash), EVO (2007)
Fotografie:
- Productfoto’s en instructiefoto’s voor handheld spellen. RecentToys (2010)
- Foto’s bewerken: Mock-ups van producten/andere uitvoeringen. Tafel-design.nl (2010)
- Foto’s/stills, diverse AV producties
Software
Ervaring met Adobe CS5, photoshop, illustrator, dreamweaver, flash, wordpress, typo3, html, css, premiere, director,
powerpoint, indesign, quark x-press, maya, carrara, bryce en studio max
VRIJE TIJD
Film, gamen, musea/tentoonstelingen, lezen en roeien

