
CV Jesse Loef
Naam: Jesse Loef

Geboortedatum: 27-06-2003

Woonplaats: Rotterdam

Telefoon: 06 111 54 392

Email: jloef2003@gmail.com

Site: jesseloef.com
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Opleidingen & Studies

Havo/vwo voor muziek &

dans
(Augustus 2015- juni 2020)

Middelbare school met naast

algemene lessen ook spel en

zanglessen.

Meer info:

https://www.codarts.nl/havovwomuziekendans/

Oriëntatie opleiding Zangschool Rotterdam
(Mei 2018- Februari 2019)

Opleiding Musical – en Muziektheater

Vakken: Zangtechniek, Integratie, Spel, Solfège, Ensemble

Meer info:

https://www.zangschoolrotterdam.nl/musical-opleiding/musical-lesinhoud-rotterdam/

OpenStudio
(sep. 2020- heden)

Oriëntatiejaar film.

Meer info:

https://openstudio.nl/opleidingen/orientatiejaar-filmopleidingen-2-dagen-p-w/
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Parttime Werkgevers

Veenoord
(Januari 2021 - heden)

Onderwijsassistent Media &

Design voor de middelbare

school ‘Veenoord’. Ik assisteer

onder onder bij het opstarten

van video’s/vlogs met leerlingen

Meer info:

https://www.veenoord.info/

Dutch Filmmaker
(2019 - heden)

Editor voor het filmproductiebedrijf Dutch Filmmaker.

Meer info:

https://www.lmc-vo.nl/

Freelance Werkgevers
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Activiteiten
(2014-heden)

🎭= Spel.

🎥= Camera/cinematografie.

✂= Montage/postproductie.

🎭 1: Pluk van de Petteflet - Senf

Theaterproducties
(2014-2015)

In deze musical speelde ik pluk, de hoofdrol! Ik ben

heel Nederland doorgereisd en heb in bijna elk

theater gestaan.

Meer info:

https://jongmusicaltalent.wordpress.com/category/pluk-van-de-petteflet/

🎭 2: Het Geheugen van

Rotterdam -

Onderwater Producties
(Mei 2014)

Een locatievoorstelling over de oorlog

in Rotterdam. In totaal 9 voorstellingen

speelde ik een kleine rol als ‘de zoon’

en als ‘onderduiker’.

Meer info:

http://onderwaterproducties.nl/portfolio/het-geheugen-van-rotterdam/
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🎭 3: SpangaS - KRO-NCRV
(Mei 2018)

Een bijrol als ‘brugklasser Joep’. 2

scènes verdeeld over 2 afleveringen.

Aflevering 15 :

http://bit.ly/JesseLoefVriendendienst

Aflevering 16 :

http://bit.ly/JesseLoefOpstand

🎭 4: Kiezen Voor Liefde

- PitFilm

(September 2018)

Een locatievoorstelling over de

oorlog in Rotterdam. In totaal 9

voorstellingen speelde ik een

kleine rol als ‘de zoon’ en als

‘onderduiker’.

Meer info:

http://48hourrotterdam.nl/film/kiezen-voor-liefde

https://www.youtube.com/watch?v=qqGA3LlbGIM

🎭 5: De stilste man van de buurt -

We ”R” Film
(zomer 2019)

Een korte film voor het 48 hour project in

Rotterdam. Ik had een kleine rol als ‘tiener’.

Meer info:

http://bit.ly/DeStilsteManVanDeBuurt

🎥/✂6: LMC TV - LMC

(2019 - heden)

Verslaggever en editor voor verschillende

video's van het YouTube en Facebook

kanaal van lmc voortgezet onderwijs.

Recentste video:

https://www.youtube.com/watch?v=SrLPvzDnopo
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🎥/🎭 7. ’Toen wij de tijd

hadden’ - De Vandalen
(Maart 2020 -Juni 2020)

Een online YouTube webserie ten tijde

van de Corona lockdown. Ik speel de

treiter vlogger ‘Alex’ die zijn vader het

leven zuur maakt met allemaal

verschillende pranks.

Meer Info:

https://www.devandalen.nl/project/toenwijdetijdhadden/

https://www.youtube.com/c/DeVandalen/featured

✂ 8. ’Toen wij de tijd hadden 2’ -

De Vandalen
(Augustus 2020 - December 2020)

Editor voor De Vandalen voor ‘Toen wij de tijd

hadden’ seizoen 2.

Ik monteerde zelf 1 scène van het karakter

‘Bilal’. Voor de laatste 2 afleveringen ben ik 4

volle dagen op kantoor geweest om in totaal zo

een 20 scenes de editen.

Seizoen 2:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnfaKaZJTnECkpum1jtHPDUZnSx-3SOSA

🎥/✂ 9. ’Staren Naar

Water’

(November 2020 - December 2020)

Deze korte docu is een

‘oefening/opdracht’ voor de Open

Studio. Samen met 2 andere

hebben we aan deze

documentaire gewerkt. Ik heb in

mijn eentje camera, montage en

color grading gedaan.

De documentaire:

https://vimeo.com/492040638
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✂ 10. FNV Teasers
(Januari 2021)

3 teasers van een documentaire van

FNV. Ik heb een opzet gemaakt voor

deze teasers (assistent editor).

Linkjes:

https://twitter.com/FNV/status/1372589947950149635

https://twitter.com/FNV/status/1369951370166550533

https://twitter.com/FNV/status/1369356982554161156

✂ 11. Color Grading - Teddy

Ortanca
(November 2020 - heden)

Videoclips van Teddy Ortanca. Color

grading is mijn taak.

Mas Mas Mas:

https://www.youtube.com/watch?v=7B_YDb8RBEI=

Mistletoe:

https://www.youtube.com/watch?v=SksDegEeD

Je Bent Niet Alleen:

https://youtu.be/hTtW_W92CH8

🎥/✂ 12. ´Troostreis´
(Juli 2020 - Maart 2021)

Een korte docu over mijn oma die

verlangt om eens terug te keren

naar Afrika. Door haar fysieke

toestand is dit helaas onmogelijk.

Als ‘troost’ gaan we met mijn

familie naar de Beekse Bergen.

Link:

https://vimeo.com/524350981

7

https://twitter.com/FNV/status/1372589947950149635
https://twitter.com/FNV/status/1369951370166550533
https://twitter.com/FNV/status/1369356982554161156
https://www.youtube.com/watch?v=7B_YDb8RBEI=
https://www.youtube.com/watch?v=SksDegEeDZY
https://youtu.be/hTtW_W92CH8
https://vimeo.com/524350981


✂ 13. Gewortelde Angst
(Januari 2021 - Maart 2021)

Een korte fictiefilm over het denken in

complotten met als onderliggende gedachte:

‘Een boek niet op zijn kaft beoordelen’.

Link:

https://vimeo.com/519537851

✂ 18. Asbest daken -

Milieu Centraal
(Januari 2021)

Een korte versie van de volledige

video over waarom het als gemeente

nodig is om asbestdaken te saneren.

Link:

https://youtu.be/ETzIrDcBLVI

✂ 19. Broederliefde x

Design College
(Februari 2021)

Een promotievideo voor Rotterdam

Design College. De Rotterdamse

rapgroep ‘Broederliefde’ heeft een

dag een aantal lessen gevolgd en

deze school op de kaart gezet.

Meer info:

https://youtu.be/JntTyDxAQiQ

✂ 21. Skills Blokken - Veenoord
(Februari 2021)

Een promotievideo voor de middelbare school

Veenoord waarin verschillende skills blokken

worden uitgelicht.

Video:

https://youtu.be/QQPZQBeGkbs
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✂ 23. Ik Heb Je Lief -

Gemeente Zwijndrecht
(Februari 2021)

52 inwoners uit de gemeente

Zwijndrecht zingen een cover op het

lied ‘Ik heb Je Lief’ van Paul de

Leeuw.

Video:

https://youtu.be/7wlA7AoqWr8

✂ 24. Samaaka@Work -

Dutch Filmmaker
(Maart 2021)

Een journalistieke documentaire

over de economie in

Boven-Suriname.

Documentaire:

https://youtu.be/HZkCsOa_FS8

Kijk voor mijn volledige portfolio en meer info op: jesseloef.com
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-Einde van dit C.V-
Laatst bewerkt : 07-05-2021
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