
	 Opleidingen
2008	 Writing for Performance, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2003 	 Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam
1996 	 VWO-diploma behaald aan het Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn 	

Creatief schrijven
Hoorspel

2011	 De Millennium Trilogie - In opdracht van NTR en De Hoorspelfabriek (Marlies Cordia).
	 Kus me, straf me - Treatment in het kader van de AKO-literatuurprijs 2009.
2010	 OMSK (Lotte van den Berg) - Audioproject in het kader van het Congo-project.
	 Het gat in de tijd - Luisterroute voor en door Alphen aan den Rijn, opdracht Kunstgebouw.
2008	 A Scanner Darkly - Afstudeerwerk naar het gelijknamige boek en leven van Philip K. Dick.
 Het complot van België - Treatment in het kader van de AKO-literatuurprijs 2008.

Film
2011	 Kind in mij - In opdracht van Kunstgebouw, lokaal vertoond.
2010	 Zomerstorm - Opdracht van Kunstgebouw, lokaal vertoond en eind 2011 op RTV/Rijnmond.
2009 	 Zij van Katwijk en Zoals Bruggen Verdwijnen - In opdracht van Kunstgebouw.
 Seksuele voorlichtingsfilm voor VMBO  - Vertoond in klassen op VMBO’s.
	 Utopia - Korte afstudeerfilm voor Willem de Kooningacademie, vertoning Lantaren/Venster.

Theater
2010	 De dag dat er citroenen groeiden - Toneelstuk voor Merewade College en 4/5 mei stichting
	 Hemel/hel - Toneelstuk in opdracht van Theatergroep Siberia.
	 The Fringe Projects - Theatrale presentatie in opdracht van Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland.
2009 	 Peggy Sue - Toneelstuk in opdracht van Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland.
 Glen Mills – School voor Winnaars  - Toneelstuk in opdracht van het Merewade college.
	 Totdat de Nicht komt - Afstudeerwerk.
2008	 Hengeler Weend - Luisterstuk in opdracht van Het Zuidelijk Toneel.
	 Sic transit gloria mundi - Regie-assistentie bij toneelgroep Alaska.
2007	 Het Alphapaar - Regie-assistentie bij toneelgroep Alaska.
	 Crave - Regie-assistentie bij toneelgroep Teatro.
	
	 Prijzen
2009 	 Prijswinnaar eenakterprijsvraag voor Totdat de Nicht Komt
	 Gekozen voor festival Hollandse Nieuwe (MC) met Totdat de Nicht Komt
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Rick Steggerda
storyteller - hoorspel | film | radio | concept | copy | begeleiding



Overig
	 Radiomaker
nu	 Studio Idzerda - radiomaker & (eind)redacteur van het verhalenprogramma Studio Idzerda
nu	 Plots - radiomaker voor dit programma
2011	 Villa VPRO (radio 1) - bureauredacteur voor het dagelijkse actualiteitenprogramma

	 Copywriter
2011	 R.O.B. Reclameontwerp - concept & copy voor RodeBrink.nl
	 WEND/Pearle - volledige copy website Pearle
	 OOMS Makelaars - schrijfwijzer verkoopteksten opgesteld & workshop gegeven
	 Jaarimpressie Stichting Netwerk Jeugdtheaterscholen - alle tekst
	 Jaarboek Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - zeven interviews
	 HSR Consultancy - websitetekst
	 Netwerk Jeugdtheaterscholen - verslaglegging kaderdag
	 Vitens - flyertekst
2010	 Jaarboek Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - vier interviews
	 R.O.B. Reclameontwerp - jubileumboek 10-jarig bestaan
	 Techniche - teksten website & brochure
	 Zuiderspoor 010 - teksten website & brochure

Docent schrijven
nu	 ArtEZ, kunstacademie te Zwolle (in vast dienst)
	 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
	 CODARTS
	 Stichting Kunst voor Rotterdammers
	 Buitenkunst
	 Begeleiding afstudeerwerk voor CODARTS en ArtEZ 
	 Individuele schrijfbegeleiding
toen	 Merewade College
	 Kunstgebouw
	 Schoolmagazine
	 Dag van de Literatuur

	 Organisatie & Presentatie
2012	 Workshop narratief - In het kader van een coachingstraject voor lectoren, namens InHolland
2011	 Gespreksontwerp - Het bedenken en inrichten van creatieve gesprekken. In samenwerking 	
	 met Bart van Rosmalen en collectief Buiten Spelen.
2010  Deelnemer Nieuwe Grond – een nieuw collectief van kunstenaars die rond de stad Utrecht 
 interventies en beelden ontwikkelen, onder de vleugels van het Walter Maas Huis.
2009  Radio op nieuwe grond – 3 bijeenkomsten georganiseerd door het Walter Maas Huis, waarbij 
 gesproken werd over de toekomst van radio en audio in het algemeen.
 Symposium Fris Bloed – Presentator en inhoudelijk vormgever van een symposium over het 
 aanbod en de kwaliteit van jongerentheater, in opdracht van Kunstfactor.
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Journalistiek
nu	 Lemmens uitgeverij - Redacteur op het gebied van inhoud en tekst
’06-‘09  .Unst - Tijdschrift Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2006  Post⁴ - Eénmalig tijdschrift over engagement & cultureel ondernemerschap

Eigen organisaties
nu	 Tekseffect
Teksteffect neemt MKB’ers de zorg voor webteksten uit handen door te zorgen voor tweewekelijkse 
webcontent die verspreid wordt per Twitter, Facebook, nieuwsbrief en blog. Daarnaast biedt Teksteffect 
op maat gemaakte online communicatiestrategieën.

nu  De 12 Provinciën
De 12 Provinciën is een initiatief van Maaike Bergstra en Rick Steggerda om een beeld van Nederland 
te vormen door middel van 12 theatervoorstellingen, in elke provincie één. De plek waar je woont of 
waar je vandaan komt staat centraal. De inhoud wordt bepaald door verhalen van bewoners, de pro-
vinciale actualiteit en de geschiedenis.

’09-’11 Bureau Brutaal
Mede-oprichter en eigenaar van Bureau Brutaal , een bureau voor theatrale copywriting, dat was ge-
vestigd in de Creative Factory in Rotterdam.

 Vaardigheden
Pro Tools
Cubase
Radiomanager
Wordpress
Crossmediaal
Uitstekend Nederlands
Zeer goed Engels
Redelijk Duits



Volledig Curriculum Vitae

Wolphaertsbocht 222B 
3083MT Rotterdam 
T 06 2460 2230
E steggerda@gmail.com


