Naam:
Maartje Susanne Teussink
Geb.datum: 02-07-1979
Nationaliteit: Nederlandse
Beroep : actrice, componist, beeldend kunstenaar Talen:
Nederlands, Duits, Engels, Frans, Tsjechisch

Opleidingen
’12-’13

3 maandse artist-in-residence Burren
College of Art, Ierland
‘07-‘08
2 jarige opleiding Rietveldacademie
richting: ‘08-Beeldende Kunst, ‘07-Beeld en Taal,
Amsterdam
‘05
1 weekse cursus operazang, Budapest,Hongarije (i.b.v. certificaat) 3 maands
contractstudentschap UvA,
richting: filosofie, neerlandistiek Amsterdam
‘98- ‘03
5 jarige studie Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie
afstudeerrichting: acteur, acteur/performer in het muzikaal theater Amsterdam (i.b.v.
diploma)
‘96-‘97
1 jarige studie Jana
ekacademie
richting: afdeling slagwerk, klassiek zang Brno, Tsjechië
‘92-‘96
OSG Scholengemeenschap, Epe (i.b.v. diploma)
richting: ‘92-‘95 Athenaeum, ‘95-‘96 HAVO

Muziek
• ’16 summersixteensessions
Online uitgave in eigen beheer
Electronica/Alternatief
• ’16 Collected Recorded
Cdbox – uitgave in eigen beheer
• ’15 Moře Calma – Strijkkwartet
functie: componist
Status: uitgave in eigen beheer
• ’14 What Dress Vinyl 7’’ uitgave
• ’13 High Coasts cd uitgave Label:
MSmusicrecordings
• ’13 Live cd uitgave
Label: MSmusicrecordings
• ’12 Ballyvaughan cd en lp-uitgave
functie: componist, arrangeur, singer-songwriter, uitgever status: release in
eigen beheer
• ‘11 Back in Place cd-opnames
functie: componist, arrangeur, singer-songwriter, soloperformer, uitgever
status: release in eigen beheer, bijbehorende cd-presentatie Bellevue, Amsterdam
• ‘10 Niet Vandaag cd-opnames
functie: componist, arrangeur, singer-songwriter, uitgever status: release in
eigen beheer
• ‘10 Killing Sisters - theatergroep Droomkadaster functie:
componist
status: late night-voorstelling
• ‘09 Nomade - Nynke Laverman functie:
componist
status: freelance-opdracht/muzikale bijdrage aan cd-productie
• ‘06 Fringe-festival - theaterconcert, Bellevue Amsterdam, regie: Annabelle Lopez Ochoa functie:
singersongwriter, performer

status: solovoorstelling
• ‘06 – "03 oa. Crossing Border,Club Calotte,Popronde,NBE,Thé Lau,DAAUW,An Pierlé, Wovenhand
functie: singersongwriter
status: festival en voorprogramma
• ‘05 soundscape toneelproductie Pit van theatergroep Aan Tafel functie:
componist
status: matineevoorstelling
• ‘02 concert - ATKA i.s.m. Bram Vermeulen functie:
componist,zanger,performer status: afstudeervoorstelling
• ‘99 - Grote Prijs van Nederland beste vocaliste-prijs Paradiso Amsterdam functie: singersongwriter
status: competitie
• ‘00 - Grote Prijs van Nederland winnares singer-songwriter Paradiso Amsterdam functie: singersongwriter
status: competitie
• ‘00 cd-opnames Morning Sun functie: componist,
singer-songwriter status: release In Eigen Beheer
• ‘96 cd-opnames Speeskeep, in eigen beheer, Blansko, Tsjechië functie:
componist, muzikant
status: bandopnames/release In Eigen Beheer

Theater
• ’16 Courage Conny Janssen Danst
functie: componist/live muziek
status: dansproductie
• ’15 Eine Familie Theater Bremen/Alize Zandwijk
functie: componist/acteur/live muziek
Status: toneelproductie
• ’15 Van Waveren Ro Theater/Alize Zandwijk
functie: componist/live muziek
status: toneelproductie
• ’14 Vuurvrouwen Ro Theater, regie: Alize Zandwijk functie:
componist/muzikant
status: toneelproductie
•
’14 De Elite
Vrije Productie – Kik Productions functie:
muzikant/podiumkunstenaar
• ’13 Der Kirschgarten Theater Bremen, Duitsland
• ’13 Oedipus – Ro Theater functie:
componist/actrice status: toneelproductie
• ’12 Pleinvrees - OMSK/Lotte van den Berg
functie: componist/muzikant status: straattheater
• ‘11/’12 Dood van een Handelsreiziger - Ro theater, regie: Alize Zandwijk functie:
actrice, componist, muzikant
status: toneelproductie
• ‘10 Hondsdagen - Ro theater, regie: Alize Zandwijk functie:
muzikant,actrice
status: dansproductie
• ‘09 In bed of op de keukentafel – Droomkadaster, regie: Géraldine Verhoeven functie:
componist, uitvoerend muzikant
status: muziektheater productie n.a.v. boekpresentatie
• ‘07 Rembrandts Spiegel - Saskia Boddeke en Peter Greenaway functie:
actrice/zangeres,componist
status: muziektheaterproductie Rotterdamse Schouwburg
• ‘05 IK - Orkater, regie: Gijs de Lange functie:
actrice,muzikant
status: muziektheaterproductie, landelijk
• ‘03/’04 - I.N.R.I. - De Bloeiende Maagden, eindregie: Titus Tiel Groenestege functie: actrice,
theatermaker, componist
status: muziektheaterproductie, landelijk
• ‘04/‘05 Mélisande & Mélisande, Oerol Terschelling, regie: Paul Oomen functie:
operazangeres
status: operabewerking op lokatie
• ‘03 Carmen - ATKA - regie: Titus Tiel Groenestege functie: actrice,
componist, muzikant

status:

afstudeervoorstelling

Film en Televisie
• ’16 Stadsportretten
functie: interview
status: pilot – tvserie Douwe van der
Wer
• ’14 Slaaf - Jack Wouterse
functie: componist status: filmmuziek
• ‘11 Kasteel Amerongen - Saskia Boddeke en Peter Greenaway functie: actrice,
zangeres
status: videoinstallatie op lokatie
• ‘06 On Stage - IDTV functie: actrice,
componist status: televisiefilm

Beeldende Kunst
•
•
•
•
•
•
•
•

’16 artwork Collected Recorded
’15 artwork Moře Calma
’14 artwork single What Dress
’13 artwork album High Coasts
’12 artwork album Ballyvaughan
‘11 artwork album Back In Place
‘10 artwork album Niet Vandaag
‘08 decor kindertheater, Aslan Muziekschool, Amsterdam functie:
decorontwerper
status: freelance in opdracht
• ‘08 Vrije Woord Festival, OBA, Amsterdam
functie:organisatie, performance
status: in opleiding, Rietveldacademie
• ‘06 Lied, Rozentheater, Amsterdam functie:
decorontwerper, theatermaker status: theaterproject

