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cv Francy van den Heuvel
Curriculum Vitae 

Persoonlijke gegevens:	naam:	Francy van den Heuvel
				adres:	Jozef Israelskade 100, 1 hoog
				plaats:	1074 TC Amsterdam
				atelier:  	Quarantainegebouw,  Rietlandpark 383.
				tel:	020 - 676 30 94 / 06 47 59 66 00
				e-mail:	francyh@planet.nl	 	website: www.francyh.nl
				geb.: 	16 - 08 - 1958  te Zevenaar.
 
Opleidingen: 	H.B.O.  Rietveldacademie afdeling Theatervormgeving - 1996
				H.B.O. Theaterschool Arnhem, Docente drama - 1984
				M.B.O.  Cultureel werk "de Sprankel" - 1976	
				MAVO. - 1975

Werk
Recent  werk
*   Vanaf september 2009: medewerker van het Maakmuseum, met kunst- en cultuurprojecten 
op basisscholen.
*   Workshop recycling bij Theatergroep Max, najaar 2011. Workshop bij de voorstelling Het bezemstelenbos, voor de onderbouw van het basisonderwijs.
*   Art-direction bij het peutertheaterfestival 2Turven hoog in de schouwburg van Almere en in Haarlem sinds 2009.
*   Art-direction NSDKS-dagen ‘Wil ik ook’, najaar 2010, theatermiddagen voor dove en slechthorende peuters en hun familie, 5 zaterdagen in Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Samenwerking met 2+ producties.
*   Workshop ‘Bouw je eigen theater’ op de architectuurdag bij de opening van de RABO-zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam (april 2009).
*   Vanaf januari 2009 ben ik lid van de commissie theater van het Fonds voor de Podiumkunsten.

Theatervormgeving
*   2008 - 2010: vormgever bij Theater Le Belle, theater voor mensen met een beperking, Kunstwerkplaats in Amsterdam.
*   Bij het Muziek Theater Collectief: Vormgeving van ‘Halewijn’ (2010), 'Meneertje Brul' (2008), 'Vlieg' (2008), 'Appels BV' (2005),van Nynka Delcour, regie Lise Lott Kok.
*   Kostuumontwerp 'Op reis met de goudenboekjes', regie Leopold Witte, Bostheaterproducties (2008).
*   Voor Generale Oost: vormgeving 'Generatie Oost' (2008) 2 eenakters van Herman Heyermans, 'Pitten' regie Ira, en 'Artikel 188', regie Rieks Swarte, en 'Pension Erna' (2007) van Nynke Borgmans, begeleiding Jose Ruyters.
*   Bij Kwatta Nijmegen: decor voor 'Zure Bommen' (2008), tekst en regie Josee Hussaarts, 'OZ' (2007) bewerking en regie Marije Gubbels, 'Tsaar Saltaan van Alexander Poeskin' (2007 – reprise najaar 2011), muziektheater, regie en bewerking Wannie de Wijn in samenwerking met het Gelders orkest en decor en kostuums voor  'De hik op zaterdag' (2006), regie Marije Gubbels.
*   Met Het Woeste Woud, sprookjestheater: vormgeving ‘De tondeldoos’ (2010), 'Repelsteeltje' (2008), 'De nieuwe kleren van de keizer' (2004), 'Jack en de Bonestaak' (2003), 'Hans en Grietje' (2001) tekst Dennis Rotteveel, regie Judith Brokking.
*   Bij de tafel van vijf: vormgeving muziektheater 'IKIE hoort alles' (2005), regie Sophie Hoeberechts " en 'Wissewaswinkel' (2003)  vormgeving samen met Rieks Swarte, regie Aike Dirkzwager, muziek Fay Lovsky, spel Peter Droste, productie theaterzaken Rudolphi.
*   Bij Het Lab, jeugdtheaterwerkplaats in Utrecht: Vormgeving van 'Heldenbloed' (2005), theater in de klas, regie Nicole Vervloed en muziektheatervoorstelling 'Kleine, kleine zeemeermin' (2001), tekst Imme Dros, muziek Bernard van Beurden, regie Joanne Swaan.
*   Voor Huis aan de Amstel: vormgeving 'Meisjes zijn niks' (2003) en muziektheater 'Vuur' (2001), coproductie met Orkest de Volharding,compositie Michel van der Aa, in fort IJmuiden, regie Liesbeth Coltof.
*   Bij theater Omega: vormgeving 'BIGKISS' (2003) en adviezen vormgeving "It could be you" (2001), regie Katrin Richter.
*   Decor- en kostuumontwerp 'Stom', regie Hans Thissen, een Loot / Toneelschuur-productie, april 2002.

*   Vormgeving 'Mijn Zuidpoolreis' (2001), film met theater voor kinderen, regie Josee Hussaarts, spel Ferdi Jansen een Filmmuseumproductie.
*   Werk in uitvoering: 'Zinnia en Orendel' een ontmoeting van dans en beeldende vormgeving, samen met Marie Louise Gilcher (dans), proef april 1999, in Het Gasthuis, Amsterdam, februari 2000 bij Dansatteliers Rotterdam.
*   Beeldend lokatie-project 'Potjes' naar eigen idee bij theater Artemis Den Bosch, in het project 'Halte 1' (1998).
*   Requisiten-ontwerp voor 'De muts van de man zonder hoofd' (1998), naar Daniel Charms, regie Moniek Merx, bij Theater Artemis, Den Bosch.
*   In samenwerking met Rieks Swarte: beeldend theaterprojekt 'Mine-ha ha' (1997, reprise 1998) naar het gelijknamige werk van Frank Wedekind, Toneelschuur-productie, onderdeel van de Nederlandse inzending naar de Quadriënnale Praag 1999, deelname met ideeën, ontwerp, inrichting  aan 'Panorama van de eeuw' (1999) in het Fort te IJmuiden, een produktie van de Toneelschuur en Firma Rieks Swarte en vormgeving 'Feesten' (1999), concept en regie Manou Kersting bij Het Paleis in Antwerpen. 
*   Vormgeving van de opera 'L' elisir d' amore' van Donizetti (1999), bij operagezelschap Norma in Heerlen, regie Jehan Francois Boucher.
*   Vormgeving samen met collega Wim Schermer van de opera 'De gelegenheid maakt de dief' van Rossini (1998), regie Jehan Francois Boucher bij Summerborn Opera, in de manege van Voorst (Gelderland).
*   Vormgeving mime-voorstelling 'De Gladiolen' (1998) van Luuk van Esch, regie Moniek Merkx.
*   Vormgeving jeugdtheatervoorstelling 'Klapstok' (1997, reprise 1998), regie Annekee van Blokland, Toneelschuur-productie.
*   Vormgeving 'Thuiswerk' (juni 1997) van Franz Kroetz, regie Jennifer Drabbe, Amphi/Nes-productie.
*   Vormgeving 'Finale' (februari 1997), gebaseerd op "De eenzaamheid van een  lange afstandsloper" van Allan Sillitoe en 'De vrouw die tegen de deur aan liep' van Roddy Doyle, regie Jennifer Drabbe. Toneelschuur-productie,
*   Vormgeving 'Reünie' (1996) van Leopold Witte en Johan Timmers in de kleine zaal van Bellevue, regie Arnold Hemmel, afstudeerproject.

Ruimtelijke vormgeving
*   Art-direction NSDKS-dagen ‘WIL ik OOK’ najaar 2010, theatermiddagen voor dove en slechthorende peuters en hun familie, 5 zaterdagen in Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Samenwerking met 2+ producties.
*   Bij peutertheaterfestival 2 Turvenhoog in de schouwburg van Almere en Haarlem: art-direction van het festival sinds 2009 en installaties voor peuters 2 Turvenhoog 2007 en 2011.
*   Ontwerp van 'Planetenwijk 10' , een kunstwerk waarin 10 films worden vertoond, die kinderen hebben gemaakt van hun buurtbewoners uit de Planetenwijk, in elke straat is er gefilmd op nummer 10, een reizend kunstwerk, opdrachtgever gemeente Heerhugowaard, theater COOL.
*   Ontwerp en uitvoering van een buurttafel in het Flevopark in stadsdeel Zeeburg (2007 tot 2012), als onderdeel van een burgerinitiatief.
*   Ontwerp en uitvoering van 'smetteloze opgraving' in de tuin van het Nederlands Theater Instituut te Amsterdam, in samenwerking met Heleen Dijkman, tijdelijke kunsttoepassing (2006).
*   Ontwerp van 2 zwervende kunstwerken voor Stichting Zwerfjongeren Nederland, op diverse locaties  van januari tot juni 2005.
*   Ontwerp en uitvoering van 'Tafel', een tijdelijke kunsttoepassing in het Kruithuisje in het van Haeftenpark in Apeldoorn van mei tot september 2004, samen met Aniek Boon en Heleen Dijkman, in opdracht van kunstcommissie Apeldoorn.
*   Ontwerp en projectleiding van de Tentoonstelling 'Dringende kwesties, cabaretiers over God, seks, Oranje en andere zaken' in het Nederlands Theater Instituut, februari tot oktober 2002.
*   Ontwerp voor 'in verzekerde bewaring', openbaar depot van De collectie Almere, in de Paviljoens Almere,  samen met collega heleen Dijkman, april tot december 2001.
*   Ontwerp van 4 toneelbeelden voor de lezingencyclus 'de markt en de regels' in Theater de Balie, Amsterdam, april tot mei 2000.
*   Vormgeving uitreiking Amsterdamse kunstprijzen 1995 van het Amsterdamse Fonds voor de kunst in Paradiso. Toneelbeeld 'Een choreografie voor de ruimte, van een sacraal moment naar een feestgedruis' samen met Wim Schermer (1995).

Projecten naar eigen ideeën
*   Werk in uitvoering: "Zinnia en Orendel" een ontmoeting van dans en beeldende vormgeving, samen met Marie Louise Gilcher (dans). Proefproject in april 1999 in Het Gasthuis in Amsterdam. Februari 2000 bij Dansatteliers Rotterdam.
*   Ideeën, ontwerp, inrichting  met Rieks Swarte e.a. voor Panorama van de eeuw, een produktie van de Toneelschuur en Firma Rieks Swarte, juli 1999 in het Fort te IJmuiden.
*   Beeldend lokatie-project naar eigen idee in de garderobe van theater Artemis in Den Bosch, in het project Halte 1, november 1998: uitwerking van het idee: het  theaterbeeld  als uitgangspunt van een voorstelling.
*   Beeldend theaterprojekt samen met theatervormgever Rieks Swarte naar "Mine-ha ha" van Frank Wedekind, september 1997. Toneelschuur-productie, reprise juni 1998. Onderdeel van de Nederlandse inzending naar de Quadriënnale Praag 1999.

Beeldende kunst / vormgeving
*   Ontwerp en uitvoering van een bruidstaart voor de opening van theater COOL in Heerhugowaard (2008).
*   Voor de Stichting Zwerfjongeren Nederland: Ontwerp van een Zwerfbank voor een campagne, vanaf december 2006 op verschillende plaatsen in het land. (De bank is een uitvergroting van een bank van sinaasappelkistjeshout.) Ontwerp van de "altijd onderweg prijs", een wisseltrofee uitgereikt vanaf 2005 en relatiegeschenken: een hoesje voor eenmobiele telefoon, stoeltjes van ijsstokjes, een uitklaphuisje van karton en een label voor het Zwerfnet.
*   Ontwerp van "pronkstoelen", uitgereikt door Aedes voor belangrijke sociale initiatieven, uitgereikt december 2006.
*   Ontwerp samen met Heleen Dijkman van 8 straatbakens voor bedrijvenpark Nieuw Vennep-Zuid voor de gemeente Haarlemmermeer, realisering najaar 2002.
*   Ontwerp van 6 trofeeën voor de Mama Cash-prijs, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Mama Cash, november 1998.

Docent / adviseur 
*   Workshop recycling bij Theatergroep Max, najaar 2011.
*   Vanaf september 2009: medewerker van het Maakmuseum, met kunst- en cultuurprojecten 
op basisscholen.
•   Workshop ‘Bouw je eigen theater’ op de architectuurdag bij de opening van de RABO-zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam (april 2009).
*   Lid van de adviescommissie theater van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten, per januari 2009. 
*   Workshop decor voor stichting De Kunst, stichting voor kwaliteitsverbetering voor amateurtheatermakers in Alkmaar (2007).
*   Docent beeldend theater op docentendag van vakorganisatie voor theatermakers Theaterwerk.nl (2006).
*   Docent ontwerpen aan de Rietveld akademie, afdeling theatervormgeving (maart tot juni 2005).
*   Gastdocent theatervormgeving aan de Hogeschool voor de kunsten Arnhem, opleiding docent drama (1999).
*   Docent decorontwerp en -bouw, Theatervormingsklas te Amsterdam (1991 tot 1995).
*   Docent Drama bij het S.K.V.A. te Den Helder en Haarlem (1990 tot 1991).
*   Stafkracht Theater op avonturen bouwspeelplaats 'Jeugdland oost" (1987 tot 1993).
*   Docent Drama bij Stichting Buitenkunst (1982 tot 1986).

Overig
*   Styling-medewerker bij Indoor in Amsterdam (1995 tot1997).
*   Rekwisieten-medewerker bij de Nederlandse Opera / Muziektheater (1996).


Prijzen en stipendia
*   Startstipendium voor het seizoen 1998, van het Fonds voor Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.
*   Winnaar van de Perspectief-reis 1998 van de Stichting Aanmoedigingsfonds voor de Kunsten.

Exposities 
*   Deelname aan expositie 'Standpunten 2 / Let me show you', tentoonstelling startstipendia vormgeving (1998), van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, De Witte Dame, Eindhoven.
*   Expositie "herinneringen" in de Hema-kijkkasten in de Sint Nicolaasstraat te  Amsterdam (1998).
*   Expositie van schilderijen, dagboektekeningen en huis op paard in de foyer van jeugdtheater de Krakeling (1998).
*   Eindexamenexpositie Rietveldacademie: Huis op paard - huis op wc - huis in grond - huis op veren (1996).
*   Deelname aan Quadriënnale Praag 1995. Inzending decor- en kostuumontwerp voor de opera "Hoffman's vertellingen" van Jack Offenbach. Maquette Carré, schaal 1: 20.
*   Expositie 'Dwingende Dingen' in de Nederlandse Bank. Installatie: 'een optocht!' 1995.




Pers en artikelen                                                                           
*  'Tafel. Het Kruithuisje - Park Van Haeften. Van munitieopslag tot podium voor bijzondere kunstprogramma's. Periode 19 mei t/m 11 september 2004', uitgave Gemeentelijke Adviescommissie beeldenden Kunst Openbare Ruimte gemeente Apeldoorn.
*  'Bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid. Monument voor oude munten', in Gemeentekrant Haarlemmermeer, nr. 8 jaargang 4, 19 april 2002.
*  'Festival in parfum van paardenvijgen',  opera L'occasione fa ik ladro van Gioachine Rossini door Summerborn Opera, in De Volkskrant dinsdag 11 augustus 1998, blz. 10.
*  'Opera klinkt prima in Gelderse manege', in Haagsche Courant maanfdag 10 augustus 1998.
*  'Jeugd onder indruk van opera in manege', in Gelders Dagblad zaterdag 8 augustus 1998.
*  "Ludieke Rossini in een stoffige manege. Summerborn Opera hoopt op klinkende zomertraditie in Voorst", in Deventer Dagblad zaterdag 8 sugustus 1998.
*  'Minehaha: Die Schönheit ist das Höchste. Met Rieks Swarte de zolder op', in Haarlems Dagblad 25 september 1997.
*  'Rieks Swarte gaat terug naar af. Baas van florerende 'Firma' maakt speelse knutselvoorstelling 'Minehaha', in Haarlems Dagblad 19 september 1997.
*  'Met één hoofd en één paar handen. Twee jonge ontwerpers en hun leermeesters over het vak Theatervormgeving. - Even moet het publiek die ene hap adem inhouden. Francy van den Heuvel over haar vak en passies', in Toneel Theatraal jaargang 117, nr. 8 oktober 1996, blz.. 61 - 65, illustraties blz. 42/43 en 59/60. 


