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Profiel
Hendrikje van Leest is een uitvoerend theatermaker. Ze maakt voorstellingen in de vorm van interactief
muziektheater op speciale locaties.
Zo stond ze in 2015 in het voormalig atelier van Dick Bruna in een intieme muziektheater voorstelling met eigen
nummers en geïmproviseerde scenes. Momenteel speelt ze korte voorstellingen in de combinatie van abstracte
beweging en zang.
Haar inspiratiebronnen variëren van de performances van U2, de persoonlijke stijl van Herman van Veen en de
acterende dansers van Connie Janssen danst, tot de abstractheid van de wetenschap.

Opleiding en cursussen
2017-heden
2014-juni
2017

Diverse workshops, WITH, Amsterdam
Theateropleiding Selma Susanna,
Amsterdam

2014
2013
2011
1987-2011

Theateropleiding De Trap, Amsterdam
Theateropleiding De Trap, Amsterdam
Fay Victor, Amsterdam
Diverse locaties

Creëren vanuit beweging, spraak
Professionele kleinkunstopleiding met
docenten als Selma Susanna, Jürgen Theuns,
Susanne Reitz en Sanne Wallis de Vries.
Workshop trainingsacteren
Vooropleiding theateropleiding
Zangworkshop ‘creative jazz’
Toneel, musical, songwriting, zang, capoeira,
keyboard/orgel

Ervaring
2018
2018

Amsterdam, inschrijvingen voor diverse
buitenfestivals
Amsterdam

2017
2017

THOPSS Theater, Amsterdam
Theater Oostblok, Amsterdam

2016

ImprovXL @ Te Gek?! Festival, Fort de
Vechten Utrecht
Het Weeshuis van de Kunst, De Bilt

2016
2014-2016
2015
2015
2014

2014

Theateropleiding Selma Susanna,
Amsterdam
Atelier De Werkvloer/Nieuwjaarsduik,
Utrecht
Ibidem/wijkavond Lunetten
Vuurol festival, Lage Vuursche

Theater De Berenkuil/Nieuwjaarsduik,
Utrecht

Vervolg op de voorstelling “Omgekeerd”,
over de driehoeksrelatie man-vrouw-kind.
“Naar welke wc ga jij?” bewegingsact over
transgenders en transformeren
Inner Bubble, dansvoorstelling 6 vrouwen
“Omgekeerd” solovoorstelling met
beweging, tekst en zang over man-vrouw zijn
Dans- en zangimprovisatie op hoofdpodium
en in mobiele acts, interactief
“Ik praat tegen je” solovoorstelling met
abstracte beweging en tekst over balanceren
Diverse schoolvoorstellingen Solo, zang, spel,
techniek licht & geluid
“Ontmoet!” Interactief improvisatiemuziektheater over een klein familiedrama
Improvisatiespel tijdens duurzaamheidavond
“(On)afhankelijkheid – de zangworkshop van
Enrica Blue” Muzikale act op een bospad
over lievelingsnummers, voor kinderen en
volwassenen
“Uitgekookt!” Improvisatiemuziektheater
rondom een doodskist, 12+ voorstelling

En verder
Werkzaam als studiecoach met jongeren, geeft creatieve workshops in het bedrijfsleven, van oorsprong
natuurkundige en zangeres/tekstschrijfster in diverse bands
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