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Naam
Jet Knoben

Adres
Jan Luykenlaan 126 
7412NS Deventer

Telefoonnummer
0681203494

E-mailadres
jet_knoben@hotmail.com

Geboortedatum
14-11-1994

Geboorteplaats
Nijmegen

Website
jetknoben.wixsite.com/docerendtheatermaker

Interesses

Acteren, theater,
beeldende kunst,
muziek, film en dans

Talen

Nederlands

Engels

Jet Knoben

Theatre in Education
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht

sep 2017 - heden

Theatre Design
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht

sep 2016 - jul 2017

Artiest Drama
ROC Rijnijssel, Arnhem

sep 2011 - jul 2015

Docent Drama
Stedelijke Scholen gemeenschap Nijmegen, Nijmegen

sep 2020 - heden

Speler bij DOX Ateliers
DOX, Utrecht

Als speler bij drie DOX ateliers gespeeld en theater gemaakt: theater&film, theater&muziek en
performance.

sep 2015 - jul 2016

Maker van 'Een Zwaar Plafond'
HKU, Utrecht

In mijn afstudeer regie werk ik met persoonlijk geëngageerd theater vanuit de persoonlijke verhalen van
mijn spelers. Het wordt een beeldende, muzikale voorstelling waarin het thema weltschmerz (lijden aan de
onvolmaaktheid van de wereld) en verslaving terug komen.

sep 2020 - mei 2021

Workshop theatermaken
Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

Drie gastlessen over theatermaken gegeven bij de theater minor op de Hogeschool van Amsterdam

apr 2021 - apr 2021

Project - Kunst voor het Leven
HKU, Laren

In een project van vier maanden heb ik samen met een bewoner van het Rosa Spierhuis een theaterboek
gemaakt. Dit project staat in het de teken van de verbinding en ontmoeting tussen een gepensioneerde
kunstenaar en kunst student.

feb 2020 - apr 2021

Maker van 'Wij, bestaan hier.'
HKU, Utrecht

Maker van de beeldende en muzikale voorstelling: 'Wij, bestaan hier.' Waarin drie spelers en een muzikant
op een zoektocht gaan naar hun plek in de wereld, hun plek in de groep en opzoek gaan naar de betekenis
van anarchisme.

sep 2019 - feb 2020

Docent theatermaken
ROC van Amsterdam, Amsterdam

Halfjaar stage op het ROC van Amsterdam bij de opleiding: Theater van PACT+.

sep 2019 - dec 2019

Regieassistent bij DOXClub
DOX, Utrecht

Ik heb vier maanden stage gelopen als regie assistent bij de DOX Club theater & film onder leiding van

sep 2019 - dec 2019

Opleidingen

Werkervaring

Stages



regisseuse Silke van Kamp.

Docent Drama
Stedelijke Scholen gemeenschap Nijmegen, Nijmegen

apr 2019 - jul 2019

Project - Tournee voorstelling
HKU, Utrecht

Samen gewerkt met mede docent theater studenten om een voorstelling en educatie materiaal te maken
voor kleuters. Deze voorstelling is twee weken op tournee geweest langs verschillende basisscholen in
Utrecht.

sep 2018 - jul 2018

Project- Theater Totaal
HKU, Utrecht

Twee weken meegelopen als docent en maker bij de theatergroep Theater Totaal.

2018 - 2018
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