
CV – Arjen van der Lely 
 
Persoongegevens: 
 
Naam: Arjen van der Lely 
Woonplaats: Oud-Beijerland 
Geboortedatum: 31 maart 1962 
Geboorteplaats: Vlaardingen 
Nationaliteit: Nederlands 
 
Opleidingen/cursussen: 
1974-1979: HAVO 
1979-1982: Pedagogische Academie 
1989-1990: SKVR Drumles in Popwerkplaats (bandje “No Notes”) 
1994-1995: Scénario schrijven LOI 
2004-2006: iCoach (InHolland R’dam) 
 
Film/TV: 
 
2012:       Trainingsfilm voor Bur. Jeugdzorg “Crisis”, iGlow Media, hulpverlener. 
2012:       Korte film “Slapeloos”, Perry Mulder Prod., hoofdrol Frank. 
2012:       Korte film “Flawed”, Nightwork Films, rol van “guard”. 
2011-‘12: The Entertainment Experience 

- Ik speel Wim in het team van Nightwork Films (winnaars deel 1).  
- Ik zat bij de groep van ± 40 mensen die in een 2e castingronde voor Paul 

Verhoeven mochten auditeren. 
2003-’10: Jaarlijkse Sinterklaasfilm voor een basisschool. 

- Regie, montage en kleine bijrol.  
2003-’04: Educatieve filmpjes voor Teachers in Media. 

- 16 scripts voor educatieve videofilmpjes (voor de Malmberg 
wereldoriëntatiemethode "De Grote Reis")  

- Bij 7 filmpjes de regie (in teamverband met camera- en geluidsman)  
- Bij 4 filmpjes de presentatie in beeld evenals de interviews.  

2000: Scénario "Jackpot"  
- Onverfilmd (gelezen en kritisch beoordeeld door o.a. Jean van de Velde 

en Antonie Kamerling) 
1991 : "Waanzin" (Super8, 30 min.), muziek, verhaal, camera en regie 
1987 : "Fataal" (Super8, 30 min.), hoofdrol, muziek, verhaal, camera en regie 
1985 : "Het Vocht" (Super8, 27 min.), hoofdrol, verhaal, camera en regie 
(in 2006 in een retrospectief vertoond op het Nederlands Film Festival in Utrecht) 
 
Theater: 
 
1985-2010: Diverse “acts” op de jaarlijkse “Playbackshow” van een basisschool 

- Deze vonden plaats in de zaal van het buurtcentrum, met kinderen als 
publiek. Samen met een collega verzonnen we ieder jaar vooral acts, 
varierend van absurde dans, slapstick, toneelstukjes tot zelfgeschreven 
liedjes. 

2007: Voorronde “Rotterdams Open Podium” 
- Absurde act voor 2 man, getiteld “Birdy num num”. 

http://www.youtube.com/watch?v=n1cSAAScfzc
http://www.youtube.com/watch?v=ZnuL1XumJ0g
http://www.youtube.com/watch?v=hPp5vYzsrA4
http://www.teachersinmedia.nl/
http://members.chello.nl/alely/moi/teachers.html
http://members.chello.nl/alely/moi/jackpot.html
http://www.duistere-openbaringen.net/website/Films/Waanzin.html
http://www.duistere-openbaringen.net/website/Films/Fataal.html
http://members.chello.nl/alely/moi/pics/vocht-poster2-600.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=1GBLb66aO8A&feature=youtu.be
http://members.chello.nl/alely/openpodium/birdynumnum.html


Speciale vaardigheden: 
 

- Zéér expressief gezicht 
- Rijbewijs 
- Kan gitaar spelen en drummen 
- Spreek vloeiend Nederlands en Engels 
- Sporten: fitness, tennis 
- Makkelijk inzetbaar 

 
 
Gegevens uiterlijk: 
 

Kleur ogen: bruin 
Kleur haar: donkere stoppels (stoppel-kaal geschoren) 
Uiterlijk: blank 
Lichaamslengte: 1.83 m. 

 
 
Stem: 
 

Zangstem: bas, met hoog bereik 
Stemkarakter: 
   - in de hoogte: rauw, rock, stoer, beetje Joe Cocker 

    - in de laagte: warm, vol 
 
 
Contact: 
 

Via contactformulier op www.arjenvanderlely.nl  
 
 
 
 
 

 

http://www.arjenvanderlely.nl/

