
 

CURRICULUM VITAE 

 

Personalia 

 

 

 

Opleidingen en Cursussen: 

 

ECABO: 1994-1996 MBI    Diploma: Ja 

KMBO: 1990-1992 Detailhandel   2 certificaten: Ja 

LEAO:  1985-1990 Economisch/administratief Diploma: Ja 

 

Specifiek gericht op acteren: 

Start: 26-09-2013 Eind: 22-05-2014 Toneel 1 Nieuwe Veste Breda  

Start: 24-09-2014 Eind: 30-05-2015 Toneel 2 Nieuwe Veste Breda  

Start: 19-05-2013 Workshop Camera-acteren  The Works Actor Academy 

 

Talenkennis  
 

Taal: Woord: Geschrift: 

Nederlands Vloeiend Vloeiend 

Engels Goed Goed 

 

 

Werkervaring 
 

Periode:  8 augustus 2015 
Opdrachtgever: Sjouercasting – LIDL Supermarkt 

Werkzaamheden: Commercial “Wat kies jij?” variant koffie. Hierin speel ik de baas van 

de proever. 

Functie(s):  Zakenman kantoor. 

Link naar video: 
https://youtu.be/FsRMI8p_ep0  

  

Naam: Joris Bernard Willibrord Ammerlaan 

Adres / Woonplaats: Hooilaan 22, 4816 ED, Breda 

Telefoon: 076-5811744 / 06-55378086 

Geboortedatum: 21 juli 1972 

Geslacht: Man 

Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 kinderen. 

Nationaliteit: Nederlands 

Rijbewijs: Ja, B 

E-mail: Joris@joam.nl 

 

 



 

Periode:  29 mei 2014 
Opdrachtgever: NHTV Studenten 

Werkzaamheden: Studenten moesten een eindopdracht maken in de vorm van een film. 

Deze heet “Delirium”. Hierin speelde ik een slachtoffer van een geest 

en wordt ik vermoord. 

Functie(s):  Slachtoffer Steve. 

 

        Link naar video: 
        https://youtu.be/YTVV8MKXMyU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode:  17 september 2013 
Opdrachtgever: De Casting Studio – Sony Playstation. 

Werkzaamheden: Reclame fotoshoot voor de Vita. Hierbij liep ik achter een grasmaaier 

terwijl ik van achteren word aangevallen door een monster uit een van 

de spellen. 

Functie(s):  Sympathieke vader die de tuin maait. (Foto niet beschikbaar) 

 

 

 

 

Periode:  3 oktober2012 
Opdrachtgever: De Casting Studio – LG 

Werkzaamheden: Hierbij worden de IPS monitoren getest in een lift op kwaliteit. In de 

vloer zijn de monitoren ingebouwd en wordt er een filmpje afgespeeld 

alsof de vloer er onder uitvalt. Hoe reageren de mensen in de lift? Ik 

speel hierin een geschrokken man. De opnamens in de lift was in een 

studio en de acteurs keken effectief gezien naar een groene vloer. 

Functie(s):  Lift passagier. 

 

        Link naar video: 

        https://youtu.be/NeXMxuNNlE8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Periode:  13 april 2012 
Opdrachtgever: De Casting Studio – BNR Radio 

Werkzaamheden: BNR radio organiseerde een evenement waarin kennis kan worden 

gedeeld tussen verschillende bedrijfstakken en functies. Hiervoor 

moesten foto’s gemaakt worden waarbij ik op een operatietafel lig en 

een piloot over de schouder van de chirurg meekijkt. 

Functie(s):  Patiënt op de operatietafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode:  29 maart 2011 

Opdrachtgever: De Casting Studio – Ziggo 

Werkzaamheden: Reclame voor Eredivisie voetbal. Hierbij speelde ik een voetbalfan  die 

feestviert als hij op teletext de uitslag ziet van “zijn” club. 

Functie(s):  Voetbalfan 



 

Extra Informatie: 

 

Lengte: 185 cm 

Confectiemaat: M 58 

Jeansmaat: W40, L32 

Schoenmaat: 44 

Haartype: Donkerblond / Krullen / Kort 

Kleur ogen: Bruin 

Land:  Nederland (NL) 

 

Ik ben als acteur begonnen omdat ik merkte dat ik dit echt leuker begon te vinden dan mijn 

reguliere baan ben ik gestart met het volgen van cursussen en workshops. Via de Nieuwe 

Veste in Breda ben ik begonnen met Toneel 1 en 2, dit is een acteercursus waarbij je aan het 

einde van het jaar een presentatie speelt met je medecursisten. Tevens heb ik een workshop 

camera- acteren gevolgd. De planning is om ook dit nog verder uit te diepen en ook zangles 

te gaan volgen in een later stadium. Het volgen van de cursussen resulteerde ook direct in 

interessantere projecten en opdrachten. In de nabije toekomst wil ik me meer gaan richten op 

opdrachten met gesproken tekst en wil ik ook grotere rollen bemachtigen door meer audities 

te gaan doen. 

 

Vroeger maakte ik ook wel video’s in de hobbysfeer. Op http://www.jorisammerlaan.nl zijn 

enkele video’s te vinden die ik gemaakt heb en ook de verschillende castingopdrachten die ik 

deed. Ook vindt u meer achtergrond informatie over de persoon Joris Ammerlaan. 

 

 

 

 

 


