visie
In de ervaringen die ik ontwerp
staat de mens altijd centraal.
Het concept is bij mij het belangrijkste van de ervaring en
daar ben ik heel kritisch op.
Omdat ik bij het uitwerken van
een concept graag werk met een
helikopterview, gebruik ik veel
aspecten uit mijn omgeving.
Dat geeft mij de mogelijkheid
om interdiciplinair te werken
en mensen dichter bij elkaar te
brengen.
personalia
naam:
adres:
geboortedatum:
e-mail adres:
telefoon:
nationaliteit:
talen:
website:

Fenna Rooijakkers
Prof.t.Brandsmastraat 30
5684 TD Best
29-04-1994
fennarooijakkers@gmail.com
06-81326046
Nederlandse
Nederlands, Engels
www.fennarooijakkers.com

opleiding
Heerbeeck College Best 									2006-2011
HAVO, Cultuur en Maatschappij
Oriëntatiecursus Beeldend 								2010
Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg
Minor Kunst, Cultuur en Onderzoek 							2013-2014
Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Art, Communication and Design 								2011-2016
Fontys Hogeschool voor de kunsten, Tilburg

expertise
Conceptueel
Het ontwikkelen van een concept van idee tot prototype, gespecificeerd op de doelgroep met
oog voor wat er al bestaat in het vakgebied.
Sociaal
Het ontwerp specificeren op een doelgroep en met de doelgroep samen werken voor het
beste resultaat.
Ruimtelijk
De uitstraling of het doel van een interieur of openbare ruimte aapassen op de mensen die
er gebruik van maken en daarbij spelen met wat er al in de ruimte is.
Grafisch ontwerp
De koppeling tussen tekst en beeld leggen op een heldere en duidelijk manier en het
creeëren van de gewenste uitstraling.
Organiseren
Door middel van een helikopterview over het project zorgen dat ik de juiste mensen uit mijn
netwerk weet te betrekken voor een samenwerking.
Software
De software pakketten die ik beheers zijn:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Cinema 4D, MS Office

werkervaring
Gooren selekt, Best 									2010
Beroepsoriënterende stage
Muziekprijs, Tom Nieuwenhuijs, Verkadefabriek 					2013
Vj en aankleding ruimte
VJazz, Paradox Tilburg 									2013
VJ en aankleding ruimte
Acreditatie Art, Communication and Design 						2013
Grafisch ontwerp en inrichting expo
Fontys Factory CADwalk, Dutch Design Week 						
Interactieve installatie

2013

Blauwbaard, Muzemento, Schouwburg Tilburg 					2014
Bewegend beeld, decor
Isssue by Martijn Keijzers, Tiel 								2014
Stage allround ontwerp (mode, grafisch, interieur)
Studio Rocco Verdult, Eindhoven 							2015
Stage sociaal ontwerp (wijkprojecten, conceptueel, website)
Bagels & Beans Eindhoven								2016
Parttime functie als medewerker keuken en bediening
Kazerne Eindhoven										2016
Expositie surveillance en infopunt tijdens Dutch Design Week

