
CURRICULUM VITAE

persoonlijke gegevens

naam:   jesper buursink

adres:    ruyschstraat 75hs

   1091 BX amsterdam

website:  www.jesperbuursink.nl

email:   jesper@jesperbuursink.nl

telefoonnr:  0615695648

geboorteplaats:  enschede

geboortedatum:  18 april 1981

Nationaliteit:   nederlandse

opleidingen

2005 - 2007:  master kunstgeschiedenis

   instituut:   rijksuniversiteit groningen (RUG)

   specialisatie: hedendaagse niet-westerse kunst 

2004:   minor ‘beeld en betekenis’

   instituut:   RUG

2001-2005:  bachelor kunstgeschiedenis

   instituut:  RUG

1999-2000:  geschiedenis (propedeuse)

   instituut:  RUG

1992-1998:  VWO 

   instituut:  stedelijk lyceum enschede

radio ervaring

a. Vroege Vogels (VARA/BNN, NPO radio 1)

 verslaggever en redacteur (2014-heden).

b.  Bureau Buitenland (VPRO, NPO radio 1)

 correspondent (2015-heden).

c. De Nacht van het Goede Leven (KRO NPO radio 1) 

 hoorspel, reportages en documentaires (2012-2014).  

d. Wereldomroep (online en lokale radiostations Ivoorkust)

 lange radiodocumentaire (2013).

e. Holland Doc (NTR,VPRO NPO radio 1) 

 korte en lange radiodocumentaires (2012-2013).



f. W139Radio on Red Light Radio 

 presentator, samensteller W139Radio (2011-heden).

g. Studio Idzerda (VPRO NPO radio 1)

 hoorspelen en reportages (2012).

h. Medeoprichter kunstcollectief Kafana

 kunstcollectief verschillende A’damse kunstenaars.

i. 1 Minuut (VPRO NPO radio 1) (Hilversum)   

 Korte 1 minuut documentaires (2010 – heden).

j. De Avonden (VPRO NPO radio 6) (Hilversum)

 lange documentaires en reportages (2008-heden).

k. Kitchen139 radioshows (W139) (Amsterdam)

 radioreportages rondom Kitchen139 project (2011).

l. Stichting W139 (Amsterdam)

 producer (diverse projecten) (2007 – heden).

m. UNESCO (Dar es Salaam, Tanzania)

 junior consultant voor UNESCO

mobiele radio

a. Radio Komkomkommer op de Buurtcamping (2014 en 2015)

 Drie dagen live radio vanaf een mobiel radiostation op de 

 verschillende Buurtcamping in Amsterdam en Utrecht. 

 Iedereen kan en alles mag qua radiomaken.  Het 

 programma werd uitgezonden in de ether en online op 

 AmsterdamFM (StadsFM) van SALTO. Functie: presentatie, 

 producer en techniek.

b. Radio OARZO vanaf de Open Art Route Zuidoost (2015)

 Twee dagen lang een live mobiel radiostation vanuit een 

 Engelse dubbeldekkerbus waarbij we verslag deden vanuit 

  30 kunstenaarsateliers, 20 muzikanten uit de Bijlmer in de 

 studio optraden en 7 DJ’s hun platen draaiden. I.s.m. Radio 

 Razo, SALTO en Open Ateliers Zuidoost. Functie: presentatie en 

 producer.

kunst en film

Cross fictie/documentaire film Everybody is out of Place here 

(2015) in de tentoonstelling 1000km view: Part 1 op de Kunst-

biennale van Kiev, Oekraine. De film en de tentoonstelling zijn 

een samenwerking met het kunstcollectief Open Group en 

Arthur van Beek (Eddie the Eagle Museum) waarbij we 1000km Open 

Gallery op de rivier Stryi en Dniester verkend en vertaald hebben.     



 

vrijwilligerswerk

a. Amsterdam FM (Amsterdam)

 verslaggever/redacteur (2012-2013).

b. Filmfestival Africa in the Picture (Amsterdam)

 producer (2007 - 2013).

c. SYTO (vrijwilligersorganisatie, Cotonou, Benin, Afrika)

 docent Frans (2001).

vaardigheden

• Talen: Nederlands: moedertaal, Engels: zeer goed, Duits: goed, 

 Frans: goed

• Computervaardigheden: Apple en Windows 

 Software: Office, Filemaker Pro, Adobe indesign,    
 Photoshop en Illustrator. Final Cut Pro Protools.

• Rijbewijs: categorie B

prijzen en nominaties

 Nominatie Korte Golf Radioprijs 2013 en 2014     
 Grenzeloos Geluid (NL) en  In The Dark Antwerpen (BE),   
 in samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond,   
 Vlaams-Nederlands Huis de Buren en de VPRO).

workshops

• IDFA documentaire workshop (2012)

 o.l.v. Coco Schrijber in het Mediafonds te Amsterdam.

• TV Idee Academie (2010)

 georganiseerd door NFTVM in Binger Filmlab en het    
 Mediafonds te Amsterdam.

• (Radio)documentaire maken (2007)

 georganiseerd door het Stimuleringsfonds Nederlandse   
 Culturele Omroepproducties, de VPRO en Radio 1 in het   
 Loyd Hotel te Amsterdam m.o.a. John Appel, Lotje Ijzermans  
 en Rogier Proper

• seminar De West-Afrikaanse filmgeschiedenis (2005)

 door Mariët Bakker (oud directrice filmfestival     
 Africa in the Picture in Amsterdam).

hobby

Afrikaanse kunst en –cultuur, duiken, tekenen, fietsen


