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SASKIA VAN DEN BERGH 
ENTERTAINEN, REGISSEREN,  ACTEREN, ORGANISEREN 

PERSONALIA 

Geboren: 16-10-1985, Rotterdam 

Oude Binnenweg 138A01 

3012JH Rotterdam 

 +31 6 2240 4467 

www.wonderlandtheater.nl 

          linkedin.com/in/saskiabergh/ 

saskiabergh@hotmail.com 

 

CURSUSSEN 

 

2015-Theater Babel: 

Grotowski,  

komedie spelen,  

cultureel zakelijk ondernemen 

 

2014- Ik dramacoach 

Vakdidaktiek theater 

 

2013-SKVR 

Jazz dans 

 

2006-2009 Carolien Devilee 

Klassieke zangles prive. 

 

1992-2010 Hofplein Theater 

Acteren en zang & dans 

 

 

 

 INLEIDING 

Ik ben een enthousiaste creatieveling die ervan houdt om het alledaagse leven 

kleur te geven door de routine te doorbreken met de magie van theater en feest. 

Hierbinnen wil ik mensen samenbrengen en ruimte creëren voor mensen om 

hun eigen creativiteit, grenzen en/of verlangens te gaan onderzoeken. 

Dit doe ik door te werken met het thema vrijheid bij mijn verschillende 

werkzaamheden: regisseren, entertainen, doceren, acteren en organiseren. Ik 

wil mensen een moment geven waarbinnen ze vrijheid ervaren, kunnen 

ontdekken en het dagelijks leven even achter zich kunnen laten. 

Dit probeer ik telkens te bewerkstelligen met mijn organisatietalent, 

doorzettingsvermogen, creativiteit en zelfstandigheid 

OPLEIDING 

Docent theater, Fontys hogeschool voor de kunsten 

Aug 2015 – Jul 2019 

Opleiding tot 1ste en 2de graad dramadocent, theatermaker en regisseur.  

Theaterregisseur, Theater Babel 

Sep 2009 – Jul 2012 

Specialisatie: locatietheater, acteren, persoonlijk en montage 

Cultureel Maatschappelijk Vorming, Hogeschool Rotterdam 

Sep 2006 – Jul 2010 

Sociaal, maatschappelijke opleiding voor educatie en ondernemen in de non-

profitsector. Gevolgde minor: cultureel ondernemerschap 

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs, Wolfert Dalton 

Sep 1998 – Jul 2004 

Dalton onderwijs 

WERKERVARING 

Entertainer en presentatrice, Uitjesbureau 

Sep 2011 – Heden 

Entertainen en organiseren van teambuildingsuitjes voor verschillende 

groepen (veelal bedrijven)  

 

http://www.wonderlandtheater.nl/
https://www.linkedin.com/in/saskiabergh/
mailto:saskiabergh@hotmail.com
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VAARDIGHEDEN 

 

Sociaal                   ★★★★★  

 

Organisatie            ★★★★★                 

              

 Creatief denken     ★★★★☆   

 Zingen                  ★★★★☆       

Opgeven                  ★☆☆☆☆ 

 

 

Regisseur en dramaturg, Waterschap Hollandse Delta 

Mei 2017 – Jan 2018 

Een cabaretvoorstelling ter afsluiting van het jaar, waarin actuele  

onderwerpen binnen het bedrijf op een luchtige en toch kritische wijze 

bespreekbaar gemaakt worden.  

 

Docerend theatermaker, Zebra Welzijn 

Apr 2014 – Mei 2016 

Zelf ontworpen kortlopende theatercursussen op verschillende basisscholen. De 

cursussen zijn gebaseerd op een thema en geven de leerlingen kennis en kunde 

over het onderwerp a.d.h.v. een artistieke voorstelling met zang, dans en toneel. 

Regisseur, schrijver en organisator, Wonderland theater 

Apr 2011 – Jan 2016 

Wonderlandtheater is een zelf opgezette stichting die verschillende 

theaterproducties maakt en festivals organiseert voor talentontwikkeling. 

Doelgroepen: jong volwassenen, volwassenen en van amateur tot semi 

professioneel. Meer informatie www.wonderlandtheater.nl 

Regisseur, VZOD 

Sep 2015 – Jun 2016 

Een voorstelling bij Volwassen Amateur theatergroep VZOD 

Theaterdocent, Lotte van Lith 

Jan 2015 –Feb 2016 

Een organisatie die workshops biedt aan volwassenen voor persoonlijke 

ontwikkeling 

Theaterdocent, JVA 

Jul 2015 

Les geven aan groepen kinderen (leeftijd 4 tot 14 jaar) 

Musicaldocent, Labarre 

sep 2013-Jul 2014 

Les geven aan groepen kinderen (leeftijd 7 tot 11 jaar) en een voorstelling 

maken a.d.h.v. zelfgeschreven teksten 

Actrice, Amsterdam Dungeon 

Jan 2013-Sep 2014 

Attractie met verschillende rollen. Interactief acteren met groot fysiek spel, 

sterk wisselende stemtechnieken & Scenes gericht op het creëren van angst en 

komedie. 

Docent, Dynamic activities 

Nov 2010-Dec 2012 

Workshopdocente in culturele activiteiten op verschillende brede scholen. 

Docent, Plusbedrijf 

Sep 2010-Jun 2011 

Workshopdocente in culturele activiteiten op verschillende brede scholen. 

Organisator festival, TNR, SKVR en cultuurscout 

Sep 2009-Jun 2011 

Projectleider en initiatiefnemer van het Be An Actor Theaterfestival. Dit 

festival bied een podium, repetitieruimte en professionele begeleiding voor talent 

ontwikkeling van jonge Rotterdammers met hart voor theater.  

Docent, Lantaren/Venster 

Sep 2009-Jun 2010 

Docent film en theater  

 

Quote Einstein: 

Play is the 

highest form of 

research 
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IK HOU  VAN 

 

De zon,   duurzaamheid,(film)muziek, 

 

Tuinieren,    fotograferen,     reizen, 

 

Film,              schilderen,     Nadenken 

                     & Cavia’s  

 

 

 

STAGES 

Regisseur, Fontys 

Jan 2018-Feb 2019 

Regie van musicaltheaterstudenten. Een vlakkevloervoorstelling over de 

plasticproblematiek met tekst Apocalypso van JIbbe Willems 

Regisseur en projectleider, Toch nog 

Juli 2017-Mei 2018 

Regie van een amateurtheatergroep. Locatievoorstelling in het bos met teksten 

van Ko van den Bosch 

Theaterdocent, Hogeschool Rotterdam 

Sep 2017- Nov 2017 

Theaterdocent voor de opleidingen docent Engels, geschiedenis en economie 

Theaterdocent en regisseur, Koning Willem II College 

Okt 2016- Jun 2017 

Stage op een middelbare school als theaterdocent en -regisseur 

Regisseur, schrijver en organisator, Eigen beheer 

Sep 2011- Jun 2012 

Documentair theater over dakloosheid en verslaving, geschreven naar 

aanleiding van persoonlijke interviews. Spelend op locatie met in de pauze een 

lopend buffet en afgesloten met een feest. 

Regisseur, Emmaschool 

Feb 2011-Mei 2011 

Voorstelling met basisschool kinderen groep 4 

Onderzoeker, Rotterdams Philharmonisch orkest 

Sep 2009- Jun 2010 

Afstudeeronderzoek naar de drempels en motivaties van studenten om een 

concert van het orkest bij te wonen. Scriptie afgerond met een 8. 

Educatie medewerker, Theater Lantaren/Venster 

Sep 2008- Jun 2009 

workshops/activiteiten opzetten, organiseren en begeleiden 

Ontwikkelen van lesmethodes, lesmateriaal en geven van lessen 

 


