Curriculum vitae
Kito
Rotterdam 1975
info@kitocartoons.com
www.kitocartoons.com
Opleiding:
1995-1999:
Opleiding aan de AKI (nu Artez), academie voor beeldende kunst te Enschede. Specialisatie illustratie.
Afgestudeerd juli 1999.
Cartoonwerk:
Heden
• Het maken van cartoons voor striptijdschrift Zone 5300.
• Het twee wekelijks maken van een cartoon in Resource, het weekblad van de universiteit
Wageningen.
• Het maken van cartoons voor beeldspraak, tijdschrift van Opleiding Centrum Zadkine Rotterdam.
• Het maken van cartoons voor het leden tijdschrift van zorgverzekeraar Univé.
• live cartoons tekenen tijdens Seminars over leiderschap in opdracht van ROC Zadkine en het
Albeda College.
2006-2008
• Het wekelijks maken van een cartoon in de Nrc Next.
2006
•

Het maken van cartoons en illustraties en verschillende decor stukken voor het kinder festival
“De Dichter en de Dingen”.Georganiseerd door Poetry international in Rotterdam.

2005:
• Het tekenen van twee wekelijks een cartoon i.o.v. de 3 voor 12 website Rotterdam.
• Het maken van cartoons voor de RET (Rotterdamse Elektronische Tram).
• Het maken van strips en cartoons voor kinderen in het tijdschrift Jaqmashi.
Tijdschrift voor taalbehoud van indianen in Peru.
2004:
• Het maken van cartoons voor de Vrijwilligers Vacature Bank te Rotterdam.
• Het maken van één cartoon per kwartaal voor Krantje Gezond. Medisch informatie krant.
2003
•
•

Het maandelijks maken van één cartoon voor jongerentijdschrift Pauze.
Het maken van cartoons voor tijdschrift Quote Finance.

2002
•
•
•

Het maandelijks tekenen van één cartoon. i.o.v. het Historisch Nieuwsblad.
Het maken van cartoons voor de brandweer Zuid-Holland-Zuid.
Het maken van drie strips voor de brochure, Brede school in uitvoering, in opdracht van
communicatiebureau Consonant.

2000-2002
• Het tekenen van twee cartoons per dag over de actualiteit. In opdracht van internet provider
Raketnet.
Workshops en Theater:
2005-heden
• de zingende cartoon. Een partituur voor soundmachine en cartoons. in samenwerking met
sopraan Linde schinkel. Premiere tijdens de Haarlemse stripdagen.
• Spelen van de “workshop show” een stripteken theater voorstelling op verschillende festivals
zoals Noorderzon in Groningen en Rottepop in Rotterdam alsook de kinderkunstroute te Charlois.
• Het geven van een wekelijkse cursus strip en cartoon teken aan het SKVR.
• Workshops cartoon/striptekenen aan diverse middelbare scholen,oa Grafisch lyceum, ROC
Zadkine,Welland college eva.
Exposities:
2010:
• Deelname aan de groepsexpositie ‘Moeders en Vaders’ in Villa Zebra Rotterdam.
2009
•
2008
•
2008
•

Deelname aan cartoon en strip groepsexpositie “Animationchiellerie” in het kader van Het Klik
Amsterdam animatie festival.
Solo expositie in Galerie Onno van Toor. Cartoons. T-shirts, de rampenkalender en het
Kitocartoons boek.
Deelname aan rondreizende cartoon engroepsexpositie “artikel 1” georganiseerd door
vereniging Art. 1 en Zone 5300

2005:
• Deelname aan de groepsexpositie, “Het museum is te klein”. Groepsexpositie in Tent witte de
with straat. Muur van Cartoon rotsen. Piepschuim met gips en inkt.
2004
•

Het organiseren en maken van de groepsexpositie “Het Onbewoonbaar Verklaarde Eiland”.
Cartoons en choreografie. Imaginaire cartoon dansen zoals “The Frust” werden uitgevoerd door
een professionele danseres.

2003
•
2002
•
•
2001
•
2000
•

Deelname aan de groepstentoonstelling de “Stille Getuige”, met animatie en illustraties,
georganiseerd door stichting Artrock
Het tekenen van cartoons en deelname aan de groepstentoonstelling “Oostwaarts”, een
expositie met 15 kunstenaars uit landen langs de vaarroute Maas –Rijn –Main – Donau,
georganiseerd door stichting Ataraxia.
Deelname aan het kunstproject “De Kunstxpress”, groepstentoonstelling met werk van 25 jonge
kunstenaars verspreid door het centrum van Rotterdam, georganiseerd door Orange Events.
Deelname aan het kunstproject “Van der Beck bioscoop complex” . Met animatie en dia’s.
Deelname aan het kunstproject “betzy zooi en de omgevallen wereld” met cartoons en
animatie.Project georganiseerd door stichting artrock in het kader van het cultuur festival
“september in Rotterdam”.

Prijzen:
2009
•

Winnaar van de FECO, Tulp prijs voor beste Nederlandse cartoonist.

Uitgaven:
•
•
•
•
•
•
•
•

2010 De gemuteerde levensgids, uitgeverij XTRA.
2010 Cartoonblog boek, uitgeverij XTRA.
2010 World Press Cartoon, Sintra, catalogues.
2009 World Press Cartoon, Sintra, catalogues.
1999 het waait hard. Eigen beheer.
2001 het onaangebroken ontbijt. Eigen beheer.
2003 Operatie wolkenkrabber.
2008 Kitocartoons. Eigen beheer.

Ander werk:
2010
•
2009
•

Jurylid Rotterdams Cartoon Festival 2010.
Organiseren van het Pijnackerplein Bluegrass en Country festival in Rotterdam. Een festival
met vele bekende bluegrass bands en veel onbekend muzikaal talent. Gericht op
Amerikaanse Roots muziek.

