
NINA VELTEN

Projectontwikkeling en kinderbegeleiding
De Theatermakerij Enschede

Binnen de Theatermakerij in Enschede werk ik samen met regisseur Karine
Roldaan aan verschillende projecten.

sep 2020 - heden

Kinderbegeleider en videocoordinator
Big Bang Festival, Enschede

Bij het Big Bang Festival was ik kinderbegeleider van de
kinderambassadeurs. Samen met hen maakte ik video's om het festival te
promoten. Ik was verantwoordelijk voor de kinderen en was de link tussen
alle verschillende partijen zoals de organisatie, het pr‑team en het
productie‑team met de kinderen. Ik verzon daarnaast video's die gemaakt
werden met de kinderen en coördineerde de opnames.

dec 2019 - apr 2020

Kinder-repetitor The Christmas Night
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Enschede

Bij The Christmas Night was ik repetitor van de kinderen die meespelen in de
voorstelling. Ik heb deze kinderen de zangpartijen en dansen aan het
aangeleerd. Daarnaast heb ik ze ook begeleid tijdens de voorstellingen.

sep 2019 - dec 2019

Kinderbegeleider Oliver!
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Enschede

Voor de kerstmusical Oliver! was ik opnieuw kinderbegeleider. Mijn taken
waren het begeleiden van de kinderen (in totaal 21) in repetities en
voorstellingsperiodes en contact met de ouders onderhouden. Ik was de link
tussen de kinderen/ouders en de rest van het team (regisseur/ choreograaf/
productie‑leider/ resident director/ techniek). Daarnaast draaide ik de
tijdens de voorstellingsperiode de voorstelling back‑stage, dus was ik
voorstellingsleider voor de kinderen. Ook sprong ik vaak bij als
regie‑assistent. Zo hielp ik met het soepel verlopen van de repetitie door
dingen te regelen, muziek in te starten en dramaturgisch mee te kijken. Ik
werkte hier o.a. samen met regisseur Daniël Cohen en choreograaf
Frederique Sluyterman van Loo.

sep 2019 - dec 2019

Regie-assistent
Reuring in ‘t Reggedal

In de zomer van 2019 was ik regie‑assistent bij Reuring in ‘t Reggedal waar ik
regisseurs Jasper Verheugd en Ellen Kremers heb ondersteund in het maken
van de voorstelling. Voorbeelden van werkzaamheden waren: schema's
maken, meedenken over scenes, repeteren met de cast en dramaturgisch
meekijken. Daarnaast heb ik binnen dit project de resident director
ondersteund door mee te kijken met de voorstellingen en notes te geven.

jul 2019 - okt 2019

Marketeer
Muziektheater Reuring in 't Reggedal, Nijverdal

Ik heb gewerkt als marketeer binnen Muziektheater Reuring in 't Reggedal. Ik
heb voor deze productie de volledige marketing strategie uitgezet en ben
bezig geweest met de uitvoering daarvan. Voorbeelden van werkzaamheden
waren: social media, nadenken over strategie, video's maken, vloggen,
budgetbewaking en content creëren. Ik heb hier geleerd om
verantwoordelijkheid te nemen voor een project en het geheel te zien (niet
alleen te focussen op kleine details).

mei 2019 - sep 2019
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 WERKERVARING



Afstudeerstage Productiemedewerker
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Enschede

Tijdens mijn afstudeer‑stage als productiemedewerker heb ik mijn
Engelstalige bachelor scriptie 'The Brand of Producing' afgerond. Daarnaast
heb ik organisatorische, communicatie‑ en productiewerkzaamheden
uitgevoerd binnen verschillende producties. Ik heb tijdens deze periode
geleerd om prioriteiten te stellen en te werken onder veel druk.

feb 2019 - aug 2019

Video coördinator Big Bang Festival
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Enschede

Voor het Big Bang Festival was ik video‑coördinator. Ik heb alle video's en
vlogs die samen werden gemaakt met kinder‑ambassadeurs van het festival
uitgedacht en vervolgens heb ik mijn team (cameraman en journalist)
aangestuurd om de video's te maken. Veel van die video's heb ik zelf
gepresenteerd. Tijdens dit project heb ik voornamelijk beter leren
presenteren. Daarnaast heb ik veel geleerd van het aansturen van een team,
de beginselen van leiderschap.

jan 2019 - apr 2019

ZZP-er
JUSTNYN, Enter/Enschede

Vanaf januari 2019 ben ik werkzaam als ZZP‑er voor mijn eigen bedrijf
JUSTNYN. Ik ben in te huren voor verschillende opdrachten binnen de
communicatie‑, theater‑, video‑ en social media branche.

jan 2019 - heden

Vlogger en videomaker
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Enschede

Voor het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede maak ik vanaf mijn
stage Internet Marketing de vlogs en video's voor dit bedrijf. Ik heb beter
leren presenteren, editen en vloggen door deze functie.

sep 2018 - dec 2019

Stage Internet Marketing
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Enschede

Ik heb tijdens mijn stage internet marketing (onderdeel van mijn studie
Communication Science) veel geleerd op het gebied van digital marketing. Ik
heb breed inzicht gekregen in de praktische werkzaamheden rondom
internet marketing in de theaterbranche en ik heb praktische
werkzaamheden als het bijhouden van social media, meedenken met
strategie, publiciteitsacties uitzetten en vloggen/video's maken uitgevoerd.

sep 2018 - feb 2019

Kinderbegeleiding Oliver!
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Enschede

Voor de kerstmusical Oliver! ben ik kinderbegeleider geweest. Mijn taken
waren het begeleiden van de kinderen in repetities en voorstellingsperiodes
en contact met de ouders onderhouden. Ik was de link tussen de
kinderen/ouders en de rest van het team (regisseur/ choreograaf/
productie‑leider/ resident director/ techniek). Daarnaast draaide ik de
tijdens de voorstellingsperiode de voorstelling back‑stage. Ik heb hier
geleerd om zeer gestructureerd te werk te gaan en om het overzicht te
houden binnen grote groepen kinderen.

sep 2018 - dec 2018

Actrice (Anna Stork)
Theaterspektakel Stork, Hengelo

Ik heb binnen Theaterspektakel Stork in Hengelo een grote bijrol vervuld, de
rol van Anna Stork. Hier heb ik o.l.v. regisseur Jasper Verheugd en resident
director Ellen Kremers meer geleerd op het gebied van realistisch en
komisch acteren en performen in grote (locatie‑)producties.

apr 2018 - sep 2018

Internetmarketeer
't Brandputje Mode, Enter

In mijn werk als internet‑marketeer help ik voornamelijk met het runnen van
de Instagram‑ en Facebook‑pagina van 't Brandputje Mode (samen rond de
60.000 volgers). Af en toe voer ik wat praktische taken uit, maar aan de hand

jul 2017 - heden



van studie‑kennis geef ik vaak advies. Ook geef ik bij afwezigheid van
eigenaar leiding aan het online‑team. Daarnaast maak ik video's en vlogs
voor het bedrijf.

Verkoopmedewerker
't Brandputje Mode, Enter

Ik ben al lange tijd werkzaam als oproepkracht binnen 't Brandputje Mode in
Enter. Hier heb ik veel geleerd op het gebied van klantvriendelijkheid en heb
ik op zeer jonge leeftijd (vanaf 15 jaar) mee mogen kijken met beleidszaken.
Hierdoor heb ik een goed inzicht gekregen hoe een klein bedrijf gerund
wordt.

mei 2013 - heden

Verkoop/animatie
Camping 't Molke, Zuna

Ik heb drie zomers op camping 't Molke in Zuna gewerkt. Ik heb hier
verschillende werkzaamheden vervuld. Voorbeelden zijn: verkoop in
campingwinkel, animatie in het recreatieteam, verhuur van boten en kano's,
horeca, receptiewerkzaamheden. Ik heb hier veel geleerd binnen de
recreatie‑ en vakantiebranche en als eerste baantje was dit een goed begin
van mijn werkzame leven.

mei 2013 - jul 2016

Opleiding Kindercoach
NTI

aug 2020 - mrt 2021

Cursus Kinderpsychologie
NTI

aug 2020 - mei 2021

Communication Science
Universiteit Twente, Enschede

Ik heb een bachelor Communication Science (Engelstalig) afgerond aan de
Universiteit Twente. Ik heb hier veel geleerd over communicatie, marketing,
pr en bedrijfsbeleid. Daarnaast heb ik tijdens deze opleiding geleerd om te
denken, praten en schrijven op een academisch niveau in Engels en
Nederlands.

sep 2016 - jul 2019

Musicaltheater vooropleiding
Flynnk School of Performing Arts, Enschede

Ik heb een éénjarige vooropleiding musicaltheater aan Flynnk School of
Performing Arts afgerond. Hier heb ik lessen in zang, dans (modern, jazz,
klassiek ballet, musical/show, Afrikaans en tap) en acteren genoten.

jul 2017 - jul 2018

Kemna 8 lessen traject
Theaterspektakel Stork, Hengelo

8 acteer‑lessen van Kemna Casting o.l.v. van Bert Geurkink, als onderdeel
van Theaterspektakel Stork.

apr 2018 - jun 2018

EHBO cursus
Rode Kruis, Almelo

mrt 2020 - sep 2020

VWO
CSG Het Noordik, Almelo

Ik ben mijn VWO educatie begonnen aan het Pius X College in Rijssen en heb
het vanaf klas 4 afgerond aan CSG Het Noordik in Almelo.

jul 2010 - jul 2016

Entertainment en kinder-
entertainment

 OPLEIDINGEN

 INTERESSES



Kinderbegeleiding

Vloggen

Video's maken

Digital marketing

Social Media
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