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Roze Werkervaring
!

Alice runt haar eigen bedrijf Het Eerste Bedrijf, bureau

ONDERNEMER SINDS 1996

voor theater en communicatie, ontwerpt trainingen, is
o.a. talkshowhost, ladyspeaker, trainingsacteur,
communicatietrainer en dagvoorzitter
www.heteerstebedrijf.com
Onderstaande zaken deed ze op basis van vrijwilligheid
en betrokkenheid bij de LTBG Community
1991 DOLLY”S PARTIES

DATUMS

Organisatie van themafeesten voor lesbische

POSITIE

vrouwen in Groningen in het Platformtheater.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

!
! !

Organisatie, PR en DJ.

1991 BITTERE TRANEN Theaterproject voor lesbische

DATUMS

vrouwen”Ken je klassiekers”. Lesbische scenes uit de

POSITIE
VERANTWOORDELIJKHEDEN

!
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theater en filmhistorie werden geregisseerd.
12 vrouwen volgden eerst een jaar lang een
acteertraining van Alice bij de Akteerstudio Groningen
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Curriculum vitae

1990 t/m 1992 GRUPSTALVAKANTIES voor lesbische
vrouwen.
Begeleiden van kano, fiets, wandel en paardrijvakanties.

!

1994 EINDREGIE Voorstelling straattheater STICHTING
LESBIANS UNLIMITED.
Voordat het gezelschap toernee ging heb ik de
eindregie gedaan over hun straattheater acts

!

1995 VARIOUS VOICES
Presentatie internationaal homokoren festival
in Martiniplaza Groningen

!

1995 LEIDEN POLITIEK DEBAT
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde
het COC een debat over het (homo) emancipatiebeleid
van alle politieke partijen in de stad Groningen

!

1998 GAY GAMES AMSTERDAM
Regie, presentatie en acteercoach
Alle internationale artiesten die zich aangemeld
hadden voor een optreden op het Open Podium in
Amsterdam werden door Alice eenmalig gecoacht om
hun optreden tot een succes te maken. Alice deed de
Engelstalige presentatie in het theater.

!

1998 THEATERSHOW „GAYDATING”
Noorderzon Groningen
Concept, productie en presentatie i.s.m. lokale
theatermakers en muzikanten.

!

2001 MANIFESTATIE HOMOHUWELIJK GRAND
THEATRE Groningen
Tijdens deze manifestatie werkte ik als actrice mee aan
een manifestatie in het GRAND THEATRE om de
politiek onder druk te zetten het wetsvoorstel te
steunen
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!
2012 VOORLEZEN uit de ROZE BOEKENKAST tijdens
DIVERSITYDAG GRONINGEN

!

2011 ROZE YOUTUBE TALKSHOW
Samen met Wisemise gingen we door het tv en
filmmateriaal uit de homo/lesbo geschiedenis.
We verzorgden een Roze youtubemiddag
Redactie en presentatie in HET PALEIS
ROZE ZATERDAG GRONINGEN

!
juli 2012 LFEST Lesbian music, arts and comedy festival
UK SHREWSBURY
Gastactrice Queer Playback Theatre

!

juli 2013 LFEST
UK Uttoxeter
Gastactrice Queer Playback Theatre

!
!
september 2013 tot heden DUTSJ
OPRICHTSTER DUTSJ Queer playback theatre
ARTISTIEK & ZAKELIJK LEIDER
www.dutsjtheatre.com
taken: PR, fondsenwerven, opleiden spelers, netwerken
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