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Werk
Bas de Wal, Maastricht
Als zelfstandig ondernemer richt ik mij op conceptontwikkeling
en design. Centraal in mijn werk staat storytelling,
het zorgvuldig nadenken over de verschillende facetten in
een verhaal. Aan wie wordt het verhaal verteld? Hoe kan
het beste worden verteld? Wie is de verteller eigenlijk?
Door deze factoren goed op elkaar af te stemmen, ontstaat
een animatie, tentoonstelling of misschien een luisterboek.
Kortom; een relevant resultaat.

Synergique, Haarlem
Bij creatief ontwerpbureau Synergique heb ik tussen
september 2016 en februari 2017 als stagiaire, en van
februari tot en met mei als freelancer mee
mogen werken aan het conceptontwerp en de ruimtelijke
vormgeving van verschillende projecten. Voorbeelden
zijn de tentoonstelling ‘Studio RMO’ in het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden, ‘Komt dat zien!’ in het NoordHollands Archief en ‘Kijk Amsterdam’ in het Stadsarchief
van Amsterdam. Mijn werkzaamheden betroffen
ondersteunende werkzaamheden aan conceptontwikkeling,
vormgeving en sounddesign.

Stadsarchief, Amsterdam
In het Stadsarchief was ik van september 2015 tot en met
september 2016 actief als projectmedewerker op de afdeling
Presentatie en Participatie. Tevens heb ik van oktober 2015 tot
en met juli 2017 als rondleider tweetalige rondleidingen door
gebouw De Bazel in hartje Amsterdam gegeven.

Scheepvaartmuseum, Amsterdam
In het Scheepvaartmuseum was ik van januari 2016 tot
en met juli 2017 actief als medewerker publieksdienst
en horecamedewerker in restaurant Stalpaert. Mijn
werkzaamheden bij de publieksdienst bestonden uit diverse
kassawerkzaamheden, het houden van toezicht en het
verschaffen van informatie aan bezoekers. In het restaurant
heb ik veel ervaring opgedaan als barmedewerker, barista en

het opnemen en uitserveren van bestellingen. Van mei tot en
met juli 2017 heb ik als rondleider diverse doelgroepen, jong
en oud, in tweetalige rondleidingen mee door het museum
genomen.

Domtoren, Utrecht
Op de Domtoren in Utrecht heb ik van april 2014 tot en met
september 2015 tweetalige rondleidingen gegeven. Ook was
ik medeverantwoordelijk voor diverse gastenontvangsten van
externe partijen buiten openingstijden.

Opleiding
Reinwardt Academie, Amsterdam
Op de Reinwardt Academie heb ik in juli 2017 mijn Bachelor
of Arts behaald. Mijn afstudeerrichting was digital storytelling.

LUCA School of Arts, Genk
Als verdere specialisatie op mijn bachelor begin ik september
2017 met de master interaction design. Tijdens deze master
richt ik mij op de relatie tussen het publiek en de inhoud van
een culturele instelling.

KSG De Breul, Zeist
In 2011 behaalde ik mijn HAVO diploma.

