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Personalia

Petra van Lint

Monnickendammerrijweg 36
1452 PM Ilpendam

06-48166223
psvanlint@quicknet.nl
www.jipfilm.nl

geb. 10-4-1968
te Zwolle

Vrouw
Nederlandse
gehuwd
1 kind
rijbewijs B

Vaardigheden:
- filmregie
- montage final cut pro
- camera 
- produceren

- basis in webdesign
- basis in grafisch werk
- basis in fotografie

Cursussen:
- camera en montage
- kleurcorrectie
- geluidsnabewerking
- website bouw en design
- fotografie
- Arabisch en Spaans

Opleidingen

1998 - 2001 Nederlandse Film- en TV academie: scenario
1992 - 1994 Regie-opleiding, Open Studio, Amsterdam
1988 - 1994 Film- en tvwetenschappen, Universiteit Utrecht 
  ½ jaar studie  in London, Goldsmiths’ 1992
1987 - 1988 Vrije Hogeschool, Driebergen: filosofisch, bewust
1980 - 1987 VWO- B, Gymnasium Celeanum Zwolle
 
Werkervaring

2016 
Filmprojecten JIPFILM
Opdrachtfilms voor digizine JIM EN JOY www.jimenjoy.nl
- film over Sjors met Downsyndroom
- film over 3D Printers
- films over twee kunstenaars/ schilderessen
 film over Congres van Sociaal Makelaars Utrecht
      
Lesgeven op de Filmacademie (NFTA)  in script/continuïteit, 
regie-assistentie en in kindercasting

Start Jipfilm geeft hulp bij Burn outs

Start vervolg kinderfilm: Amsterdammertjes over vier culturen

2015 
Filmprojecten JIPFILM
- film over bijles voor kinderen in PEC Zwolle stadion
- film over Ramon met autisme PDD-NOS
- film over lespakketten voor Zeer Moeilijk lerende kinderen
- film over kunstenaarsbroedplaats HW10 in A’dam Slotervaart
      
START DIGIZINE JIM EN JOY
Een tijdschrift met visies: hoe willen we samenleven?
Samen met andere zzp-ers, ieder in eigen discipline.
      
Lesgeven op de Filmacademie (NFTA) en op filmschool (AFS)

2014
Filmprojecten JIPFILM
- film Triomf: over Liv Stig, die als kind bekend werd als filmster
- film over wiskunde congres met 750 wiskundigen (NWD)
- film over team van SV Ilpendam (sponsor Laffra Techniek)
- verkiezingsspotjes voor lokale politieke partij over zorg en 
welzijn en één verkiezingsspot was een grapje. Dit filmpje 
werd een hit op internet:  www.jipfilm.nl/2014-2/

Workshop filmmaken basisschool Bos en Duin in Bloemendaal 
Workshop filmmaken Stichting Kans Monnickendam

Lesgeven op de Filmacademie (NFTA)  in script/continuïteit



Kindercasting van films: Mees Kees, Dummie de Mummie en 
Kankerlijers

2013
Filmprojecten JIPFILM
- film voorlichting over basisschool (Van Randwijkschool )
- film over wiskundig genie Tatjana van Vark  (NWD Universiteit 
Utrecht)
- item voor lokale omroep over sportevenement (omroep Pim)
- wiskundige workshop over zonnewijzers (NWD Univ.Utrecht)
- film over bejaardenhuizen / woonzorglokaties (SZWP)
- item over huisarts: de hellingbaan (omroep Pim)
- promo voor kinderopvang (Tinteltuin)
      
Workshopreeks voor kinderen uit achterstandsbuurt (Portes 
Utrecht)
Workshopreeks voor basisschool ( BSO Tinteltuin)
Workshopreeks voor kinderen Ilpendam, Amsterdam (Jipfilm)

Lesgeven op de Filmacademie (NFTA) in script/continuïteit 

Kindercasting voor speelfilm  Finn en Hemel op Aarde

2012
Filmprojecten JIPFILM
-  commercial voor Westfriesgasthuis / ziekenhuis Poli   
voor wachtkamer en voor scherm in winkelcentrum (een jaar)
- film over echtpaar, waarvan de man aan Parkinson leed
- film over dagopvang voor geestelijk gehandicapten
- film over aanleg kunstgrasvelden 
- documentaire over man die zijn baan bij de bank opzei, zijn 
relatie beëindigde, zijn spullen weggaf en zijn huur opzei.

Kindercasting van speelfilm Mees Kees en Nono, het 
Zigzagkind en de tv-serie De Vier van Westwijk 

Lesgeven op de Filmacademie (NFTA) in script/continuïteit 

t/m 2011   
Filmprojecten JIPFILM
- film over de bouw van een school in 9 delen (AWM)
- film over besluiten in bouw school  voor raadsleden (AWM)
- kinderfilm: Amsterdammertjes (46.000 keer bekeken youtube)
- Promo voor Dieren Opvang Waterland
en meer films

Workshop voor kinderen in filmmaken       
 
Kindercasting van speelfilms en tv-series

Lesgeven op de Filmacademie (NFTA)

Start eigen bedrijf in 2007

Rijbewijs B  
    
Geweest in Marokko, Peru, 
Bolivia, Ghana, Tanzania, 
Malawi, Zimbabwe, Turkije,  
Indonesië en heel Europa 

Inzet voor maatschappij:

Politiek  
2007-2016 duoraadslid 
gemeenteraad Waterland

2010-2016  beheerder
website, grafisch werk en 
organisatie bijeenkomsten

Energiewerk:

energiecursussen 1999-2016
healingopleiding afgerond in 
2013


