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Naam:
Carolijn Leisink
Adres:
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7411 KA Deventer
Telefoon:
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Geboortedatum:
28-07-1981
Email:
carolijncarolijn@hotmail.com
Website:
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www.theatergroepcactus.nl
Opleidingen
2011-2013:
2005-2006:
2001-2005:
2000-2001:
1997-2000:
1993-1997:

Schrijfcursus dramaschrijven
Basis, vervolgcursus en clinics aan de Lindenberg Nijmegen
Basis kappersopleiding aan de Kinki academy
in Amsterdam afgerond met de behorende certificaten.
Opleiding docent drama
aan Artez in Arnhem afgerond met een diploma.
Eenjarige dagopleiding ABC (oriëntatiejaar kunstacademie)
aan het Koning Willem 1 College in ’s Hertogenbosch afgerond met de behorende
certificaten.
MBO Activiteitenbegeleiding (niveau 4)
aan het ROC in Nijmegen afgerond met een diploma en certificaat
Onderwijsassistent (basisonderwijs).
MAVO niveau D
aan het Montessori College te Nijmegen, afgerond met een diploma.

Werkervaring (loondienst)
2006 – heden:
Docent Drama en leefstijl op VMBO ’t Venster Arnhem
aan de podiumklassen en Internationale Schakel Klassen (ISK)
2005 – 2009:
Docent Drama Cultura Ede
Diverse theatercursussen aan jongeren en volwassenen
Werkervaring (freelance)
Freelance werkzaamheden voor diverse middelbare scholen, asielzoeker- en jongerencentra.
Projecten en workshops in opdracht van Portaal/Vivare, Zwaanproducties, Edu Art, Roet, Schminkfeest,
Amnesty, Vluchtelingenwerk, Vrolijkheid, Theatergroep Zep, Cultura, de Lindenberg, COS Gelderland en stichting
Beleven.

Voorstellingen
De meeste voorstellingen zijn gemaakt voor theatergroep Cactus, de theatergroep voor multi culturele Arnhemse
jongeren die ik in 2007 zelfstanding heb opgericht. Filmpjes en foto’s zijn te vinden op de website.
2014:
2014:
2014:
2013:
2012:
2012:
2012:
2010:
2010:
2010:
2009:
2009:
2009:
2008:
2008:
2007:
2007:
2006:
2005:
2004:

Hallo Wereld
Een voorstelling over de multiculturele samenleving (Cactus)
Hallo Holland
Een voorstelling zonder taal over “nieuw in Nederland zijn” (Cactus)
Deal Wit hit!
Forumtheatervoorstelling over discriminatie, eergerelateerd geweld en volwassen
worden (New Arts)
Mama’s
Voorstelling over moeders (Cactus)
Contact us!
Voorstelling over contact (Cactus)
Shake that Party!
Voorstelling over feest in diverse culturen (Cactus)
Klarendalse vrouwen
Korte serie filmpjes over het leven in Klarendal (Cactus)
Kopje koffie buurvrouw?
Serie filmpjes over Arnhemse jongeren en hun culturele achtergrond (Cactus)
Exit
Voorstelling over afscheid (Cactus)
Cyberchicks
Voorstelling over internet en jongeren (Cactus)
Party at the Paradise
Voorstelling over goed, kwaad en verleiding (Cactus, coachingstraject)
No Spang! Papa
Voorstelling over ouders en opvoeding (Cactus)
Amigos&Amores
Voorstelling over liefde en de straat (Cactus)
Verkassen en verkazen
Voorstelling over het opgroeien in twee culturen (Cactus)
Upload my life
Voorstelling over de invloed van de media (Cactus)
Oranjestraat
film over vooroordelen en integratie (SVMG)
Love&Life
Voorstelling over liefde in de multi culturele samenleving (Cactus)
Goal
Voorstelling met zes jongeren van AZC Grave. (Vrolijkheid)
Liefde
Voorstelling met vijf jongens van verschillende AZC’s (Vrolijkheid).
Future Fight
Voorstelling over jouw plek in de maatschappij (stage Artez/Cactus)

Overig
2012:
2011:
2011:
2009:

2007:

2005:

Docudrama “Hoefnagels”
Jongeren van Cactus hebben deelgenomen aan het docudrama “Hoefnagels”(een tvserie van Zwaanproducties voor de NTR)
Soldaat van Oranjeprijs
Carolijn Leisink ontving voor haar inspanningen voor Theatergroep Cactus, namens
het Oranjefonds en de musical “soldaat van Oranje” bovengenoemde prijs.
Nominatie Appeltje van Oranje
Theatergroep Cactus hoorde tot de laatste 10 nominaties voor het jaarlijkse “appeltje
van Oranje”, een prijs van het Oranjefonds
Coachingstraject
Namens KCG en Huis van Puck gekozen voor traject “coaching theatermakers”. Voor
periode april – november 2009 gecoacht door Marjan Barlage (o.a. theatergroep DOX,
Utrecht)
Theatergroep Cactus
Oprichting theatergroep “Cactus”, een Arnhemse theatergroep die met kleine
subsidies, voorstellingen voor en door (multi culturele) jongeren over maatschappelijke
onderwerpen maakt.www.theatergroepcactus.nl
Website
Oprichting website www.carolijn.leisink.nl, waar dramadocenten en andere
geïnteresseerden gratis dramaopdrachten kunnen downloaden

