Lin Schalken
Ik ben zangeres, acteur, schrijver en componist van
muziektheater. Dit doe ik voor zowel eigen
producties als in opdracht.
Door mijn leergierigheid ben ik regelmatig op
verschillende onverwachte plekken te vinden.
Zo ben ik wel eens ingezet als steltloper, visagist en
regisseur. Maar wat ik ook doe, de kern van mijn
werk blijft hetzelfde: speelse volwassenheid.
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Vaardigheden
Talen
Mijn moedertaal is Nederlands.
Ik heb een vloeiende beheersing van de Engelse taal.
Sociale en communicatieve vaardigheden
Ik beheers meerdere feedback methodes (critical response, Durf Te Vragen, DasArts), spreek makkelijk
anderen aan en krijg energie van sociale interactie. Anderen helpen maakt mij vrolijk en ik werk graag
in een team. Ik ben extravert, empathisch, humoristisch en behulpzaam. Mijn vorige werkgevers
hebben me allemaal op hun eigen manier mee gegeven dat ik door mijn charisma een Hijne, luchtige
sfeer breng op de werkvloer. Doordat ik gewend ben om regelmatig op het podium te staan, kan ik
makkelijk omgaan met en spreken voor een grote groep mensen.
Professionele vaardigheden
Ik analyseer, reHlecteer en bouw daarop verder d.m.v de leercyclus van Kolb. Ik ben erg creatief en
daardoor Hlexibel en innovatief in mijn oplossingsgerichtheid, mede door de improvisatietraining
volgens Kobranie. Ik houd van verantwoordelijkheden en stel prioriteiten waardoor ik goed om kan
gaan met werkdruk. Vanwege mijn perfectionisme heb ik oog voor detail, maar dat laat ik los wanneer
het geen prioriteit heeft. Ik sta altijd open voor nieuwe ervaringen en leermomenten.

Werkervaring
O.B.S De FliereGluiter

Augustus 2020 - heden
Docent muziek Neo-bovenbouw
Vakleerkracht muziek bij de klassen voor hoogbegaafde kinderen van basisschool De FliereHluiter.
Stichting Kleur in Cultuur
April 2020 - heden
Componist, Hilm maker en docent
Actief in opdracht-basis. Componist, arrangeur en Hilmmaker van de leader. Producent, Hilmmaker en
docent in een Hilmreeks over LARP, toekomstig muziekdocent.
Kleur in Cultuur biedt activiteiten en workshops tijdens evenementen en op scholen. De workshops
hebben vaak te maken met dans, muziek, theater en beeldende kunst. Maar ook techniek, virtual
reality en innovatie komen langs.
https://kleurincultuur.com/
Muziekmaat
Maart 2020 - heden
Assistent en hoofd productie
Werkzaam in muzieklessen als assistent en producent van online muzieklessen. Ik Hilm, bewerk het
beeld é n audio en plaats alles online. De muzieklessen bewerk ik naar aanleiding van doelgroep:
peuters/kleuters, 6 t/m 12, en meerstemmig zingen voor kinderkoor en bovenbouw.
Eerdere opdrachten van Muziekmaat zijn kinderen begeleiden in hun school musical en het arrangeren
van instrumentals van kinderliedjes.
Muziekmaat is een klein zzp bedrijf dat muziekles en voorstellingen geeft aan kinderen van alle
leeftijden van de basisschool.
http://muziekmaat.nl/index.html
Carla’s Conditorie
Oktober 2019 - heden
Bakker en barista
Voornamelijk werkzaam op de vloer en als barista, maar regelmatig in de keuken als bakker van taart
en koekjes of verantwoordelijk voor de lunch.
Carla’s conditorie is een Scandinavische bakkerij, lunchroom en kofHiebar gevestigd in Utrecht.
https://carlasconditorie.nl/
Kako Kindervakantieweek Oss
15 juli 2019 - 19 juli 2019
Vrijwilligerswerk als acteur
Entertainende en animerende functie. Het verhaal ontwikkelde zich op twee à drie momenten in een
toneelspel, de rest van de dag speelden we als onze personages met de kinderen, gaven workshops en
deden we mee met de activiteiten. Ik vertolkte de rol van Loerus, de dappere en stoere
tovenaarsleerling.
De Kako Kindervakantieweek is een jaarlijks evenement georganiseerd door Stichting Kako
Kindervakantiewerk. De grote week is é én van hun evenementen met elk jaar een ander thema en
verhaal. Dit jaar deden 475 kinderen mee.
www.kako.nl
Stage Stichting Nieuwe Helden
December 2018 - juni 2019
Stage communicatie en PR

Allround stagiair tot en met januari, daarna gespecialiseerd in PR. Ik heb een social media plan
ontwikkeld en geholpen met het opzetten van een nieuwe vorm voor hun nieuwsbrief. Ook de site en
informatiemail waren mijn verantwoordelijkheid. In de eerste maanden heb ik ook onderzoek gedaan
naar Hinancië n via subsidies en productionele verantwoordelijkheden.
Stichting Nieuwe Helden is een stichting met +/-50 kunstenaars. Deze creë ren samen
maatschappelijke, leerzame en duurzame projecten die tot uiting komen via liveshows, festivals,
exposities, boeken en Hilms.
https://stichtingnieuwehelden.nl

Stichting Lost & Found
Januari 2017 - oktober 2019
Vrijwilligerswerk als acteur bij real life games
Begeleidende functie voor kinderen en tieners als een personage uit de (magische) wereld van het
desbetreffend evenement. De kinderen leren op deze manier hun fantasie te blijven ontwikkelen en
innovatief te zijn. Ik coach hen bij het samen creë ren van verhalen door te acteren en via rollenspellen.
De evenementen van Lost & Found spelen zich af op vier dagen door het hele jaar verspreid. Ik heb een
begeleidende rol voor tieners via mijn personage op alle dagen sinds 2017.
Lost & Found is deel van spellenwinkel Subcultures en organiseert real life games/larps. De LARPS
(Life Action Role Play evenementen) zijn voor kinderen en tieners, ik ben deel van de begeleidende
acteurs en organisatie.
https://www.subcultures.nl/reallifegames/
Toneelvereniging Internos Oss
Juni 2018 - Oktober 2018
Vrijwilligerswerk als componist en muzikaal leider
Componist voor hun kindertheaterstuk Alice in Wonderland. Ik heb drie nummers gecomponeerd naar
aanleiding van ideeë n van vormgever en mederegisseur Marcel Kranendonk.
Toneelvereniging Internos is een amateur toneelvereniging dat regelmatig samen werkt met
professionals. Zo werkt vormgever Marcel Kranendonk regelmatig mee met hun producties en is hun
regisseur, Rob van Vliet, ook een professional. Al is het een amateur-vereniging, ze spelen regelmatig
voor uitverkochte zalen bij Theater de Lievekamp.
http://www.toneelvereniginginternos.nl
STUT+HKU: Verzorgingstehuis ‘T Huis Aan De Vecht
Mei 2018 - juli 2018
Stage muzikaal leiderschap en maatschappelijk kunstenaar
Onderzoekende en maatschappelijk-werkende functie door wekelijkse ontmoetingen te hebben met
een bewoner. Samen deden we activiteiten en hadden we verdiepende gesprekken. Naar aanleiding
van de ervaringen, creë erden alle deelnemende studenten samen een voorstelling. Deze voorstelling is
opgevoerd voor alle bewoners van het tehuis.
https://www.axioncontinu.nl/t-huis-aan-de-vecht
Familiemusical De Wonder Winkel
Juni 2017 - mei 2018
Opdracht als Componist, uitvoerend musicus en muzikaal leider
Componist voor familiemusical De Wonder Winkel, een musical gebaseerd op de Hilm Mr. Magorium’s
Wonder Emporium, geschreven door Marit Golstein. Ik heb zeven gezongen- en twee instrumentale
nummers gecomponeerd en gearrangeerd. Tijdens het repetitieproces was ik muzikaal leider en vocal
coach. Bij de uitvoering stond ik zelf op het podium als uitvoerend musicus.

Marit Golstein was tot en met 2018 student aan het HKU, docent theater. Deze musical was haar
afstudeervoorstelling en eindregie. We hebben er een jaar aan gewerkt en twee keer uitgevoerd.
Mogelijk voeren we de voorstelling nog vaker uit in de toekomst.
Escape Room The Queen
Oktober 2016 - september 2017
Werknemer, acteur en spelleider
Begeleider van spelers als twee verschillende personages tegelijkertijd en verantwoordelijke functie. Ik
was verantwoordelijk voor de spelers en de (niet-)werkende onderdelen van de ruimte. Als er iets niet
werkte, kon ik daar via de personages een reden voor geven en zo de spelers alsnog een goeie ervaring
meegeven. Na aHloop van een run, liet ik de spelers altijd zien hoe het werkt achter de schermen en
hadden we een nabespreking, waarna ik ook verantwoordelijk was voor de reset en de aanvang van het
volgende team. De rol van de spelleider was om per groep in te schatten hoe moeilijk of makkelijk het
gemaakt moest worden om iedereen een Hijne ervaring mee te geven. De hints en/of verhaal naar
aanleiding van de inschattingen konden geuit worden via mijn personages.
Escape Room The Queen is deel van bordspellenwinkel Subcultures. De escape room was meestal
volgeboekt in het weekend en had regelmatig runs tot 22.00/23.00.
https://www.subcultures.nl/reallifegames/escape-room/
Bordspellenwinkel Subcultures
Oktober 2016 - september 2017
Werknemer
Winkelwerknemer. Mijn verantwoordelijkheden waren het helpen en adviseren van klanten, producten
verkopen en inpakken bij de kassa, de telefoon opnemen, regelmatig schoonmaken van de winkel en
escape room, producten bestellen en afsluiten (en de administratieve functie die daarbij hoort).
Subcultures is een winkel aan de Oudegracht, Utrecht. Hier worden vooral bordspellen en LARPartikelen verkocht. De eigenaar is Tijn Rams.
https://www.subcultures.nl/nl/

Opleiding
2020 - heden
Aslan Opleiding Muziekeducatie (Post-HBO).
Opleiding voor vakspecialisten tot muziekdocent basisonderwijs.
2015 - 2019
HKU Bachelor of Music, Musician 3.0. HBO diploma behaald.
Opleiding tot Music Performance Artist, specialisatie in muziek voor theater.
2014 - 2015
Dutch School Of Popular Music (DSOPM).
Vooropleiding van het popconservatorium van Amsterdam. Dit omvatte wekelijkse schooldagen op de
zaterdag met zangles door Jolene Grunberg, bandles en muziek theorie.
2010 - 2015
OSG Helen Parkhurst Almere: Havo.
Onderbouw specialisatie in kunst en cultuur, bovenbouw Cultuur&Maatschappij met muziek en
HilosoHie.
2004 - 2015

CKV Almere/ Kunstlinie Almere/ KAF
2004 - 2007 Klassiek pianoles door Anke van de Vinne
2007 - 2015 Pianoles door Satish Koeshiaal
2011 - 2014 Zangles door Carlo Muringen
2014
CVT (Complete Vocal Technique) Cursus door Annemarie Hilbrands
2004 - 2013
Jouetta’s danscentrum
In deze jaren heb ik lessen gevolgd in klassiek ballet, hiphop, showmusical dance, clipdance,
streetdance en dansen op spitzen. Tot 2008 als hobby, daarna semi-professioneel. Met de selectie
stonden we op het podium met professionele toneelverenigingen en speelden we mee in
voorstellingen.

Performance ervaring (vanaf 2015)
• Zangeres en componist op ‘Pleintje Kunst’ van Theater Kleintje Kunst, augustus 2020
• Performer, componist en schrijver van ’De Speelse Volwassene 2.0’ op Haventheater, augustus 2020
• Presentator, acteur en schrijver van de online videoseries ‘KiCK op LARP’, juni 2020
• Taalkunstenaar, performer en live-schrijver op tweede editie Spraakwaterval, februari 2020
• Componist, schrijver, performer van voorstelling ‘De Speelse Volwassene’ op Gluren bij de Buren
Utrecht, februari 2020
• Taalkunstenaar en performer op eerste editie Spraakwaterval, oktober 2019
• Acteur in toneelstuk Douze Points, geschreven en geregisseerd door Rob van Vliet, oktober 2019
• Taalkunstenaar en performer op try-out Spraakwaterval, september 2019
• Interactieve acteur, muzikant en componist bij kinderevenement Elzeneind festival, augustus 2019
• Acteur in Kako Kindervakantieweek Oss als Loerus de stoere tovenaar, juli 2019
• Schrijver, componist en performer van brughuis, afstudeervoorstelling. Pianist en mede-arrangeur:
Martijn Hak. juli 2019
• Acteur in komediestuk Jodelahiti, geschreven en geregisseerd door Rob van Vliet, april 2019
• Acteur, schrijver, begeleider voor kinderen bij kidslarp evenement Gruga, april, juni en September
2019
• Muzikant bij heropening IJspressi, Februari 2019
• Model en acteur fotoshoot en videoshoot ‘Storm Aan Zee’ door Tina van der Helm, december 2018
• Acteur en muzikant bij Sint Viert Feest, november 2018
• Acteur en begeleider bij real life Game Oneiro, oktober/november 2018

• Begeleidend acteur bij tienerlarp De Wildejacht, oktober 2018
• Acteur, componist en muzikant bij theaterstuk Alice in Wonderland door toneelgroep Internos,
oktober 2018
• Muzikant op Groentesoepfestival, september 2018
• Componist, schrijver en uitvoerend performer van de korte voorstelling Benjamin, augustus 2018
• Voorstelling genaamd De Ontmoeting bij Huis aan de Vecht (verzorgingscentrum), juni 2018
• De Wonderwinkel in het HKU Academietheater en theater de Klif als acterend muzikant, mei 2018
• Steltloper en performer bij collectief Sâ nfû gel voor voorstelling Explosysje, juni 2017
• Kunstbende landelijke Hinale in Westergasfabriek in categorieë n muziek en theater, juni 2017
• Acteur en volksleider bij kidslarp evenement Gruga, drie keer per jaar, 2017 - 2019
• Kunstbende (kunst wedstrijd) provinciale Hinale in Corrosia Theatre Almere Haven. Winnaar van
categorieë n theater en muziek, Maart 2017
• Geı̈mproviseerde performance met mijn klas in een kerk, Februari 2017
• Semi-geı̈mproviseerde performance genaamd ‘Wie Zijn Wij’, Voorprogramma voor ensemble
Insomnio met mijn klas, Tivoli Vredenburg Utrecht, Januari 2017
• Acteur bij Escape Room The Queen van Subcultures, Oktober 2016 - september 2017
• Integrale Propodeuse Opdracht: zelfgemaakte, interdisciplinaire 15 minuten performance. juni 2016
• Singer-sonwriter night in café Shamrock Amsterdam. Half uur vullend programma met eigen
nummers, akoestisch op ukelele en guitar. juni 2016
• Nulpunt crew member. Omlijsting van de acts als improviserende entertainer. Tivoli Vredenburg
Utrecht, mei 2016
• Musician 3.0 kennismakende performance (Forest of Lost Souls - Lin Schalken) ukelele, november
2015
• DSOPM band performance, april 2015
• Studio recording, 3 eigen nummers, maart 2015
• DSOPM band performance, januari 2015.

