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OPLEIDING  
· Codarts Muziektheateracademie  sept ’08  –   aug ‘12 
· Amsterdamse Theateracademie   okt ’06  –   mrt ‘08  
· MusicAllFactory in Tilburg   sept ’03  –   juli ‘06  
· Cum Laude geslaagd voor het VWO  sept ’00  –   juni ‘06  
 

Verder volgde ze diverse zanglessen van o.a. Harry Spronken, Maartje  
Rammeloo, Babette Holtman en Alfons Verreijt  
 
 

PRODUCTIES  
· April en Susan in Sondheim’s Company o.l.v. Saskia Mees en Michiel Ballhaus (2012) 
· Solovoorstelling Music in Boxes met coaching van Minou Bossua (2011) 
· Bare, a pop-opera van de muziektheateracademie in de rol van Diane en Claire (2011) 
· Muziektheatervoorstelling van Theatergroep Alba in samenwerking met Codarts: Eend, dood, Tulp. (2011) 
· Kate in The Wild Party, productie op de muziektheateracademie geregisseerd door Anouk Beugels (2010) 
· Diverse showcases van de muziektheateracademie (2008 - 2012) 
· Regie-assistentie bij ‘Pierre Cuypers, de musical’ (semiprofessionele voorstelling) (2008) 
 

DOCENT 
· Theaterdocent en regisseur bij Theater Westelijke mijnstreek (2015 - heden) - Voor de muziektheater-

productie Honger (2017) ontving Evelien een nominatie voor meest opvallende jeugdvoorstelling in 
Limburg. (het Muulke). Voor  Oorlogsbrieven (2019) won ze het Muulke in dezelfde categorie. 

· Docent bij ToekanTalent in Urmond (2015 - heden) 
· Regie en zangcoaching bij TOPVeldhoven: (2013 - heden) 
· Trainingsactrice bij Van der Valk Interne Opleidingen (2013 - heden) 
· Auditietraining voor musical en theateropleidingen en zanglessen (2009 - heden) 
· Docent Zang, Piano en Theater bij MijnMuziekles in Eindhoven (2013 - 2015) 
· Regie van Zusters (eigen bewerking van Sister Act) bij Kunstkwartier (2013 - 2014) 
· Zangcoach bij Me on Stage voor de productie: Sister Act (2012 - 2013) 
· Live Voorlichter voor het SVH tijdens de Horeca Roadshow op middelbare scholen (2012 - 2013) 
 

NEVENACTIVITEITEN 
· Lead-zangeres in band Syncope (2017-heden) 
· Wekelijks solo-optreden in de hotelbar van Van der Valk hotel Stein-Urmond  (2014 - 2019) 
· Leiding tijdens diverse kinderkampen (2004 - 2011) 
· Kinderboek geïllustreerd van Pim Stoel genaamd; De Witte en de Roze Kabouter (2004) 
· Voorlichtingsfilmpje voor de GGD ‘Chatbox, who cares’,  over Cyberpesten (script en rol) (2005) 
 
 

CURRICULUM VITAE 


