
CURRICULUM VITAE 
 

  
Geke Hoogstins (1956), producent, artistiek leider en regisseur, beeldend kunstenaar. 

   

 

Naam    Hoogstins 

Voornamen   Geelke Bauck (Geke) 

Geboortedatum  5 mei 1956 

Burgelijke staat  gehuwd met G. Siebring, twee studerende dochters  

Adres    Vijzelweg 2 

Woonplaats   9463 TM  Eext 

Telefoon   0592-231300/ 06-45316250 

Email adres   info@gekehoogstins.nl 

Website   https://gekehoogstins.nl/ 

 

Aangesloten bij het CBK Drenthe 

Landschapskunstenaar van GEOpark De Hondsrug (the Department of Earth Sciences of UNESCO 

   

Diploma’s   HAVO 

    Jazzdans docent KNGV 

    1985:  Docent “Le Bon Départ”, een methode die middels drama, 

    muziek en beweging de schrijfmotoriek  ontwikkelt en ondersteunt. 

    1985 : PABO,  cum laude, 

    Afstudeerscriptie: “Leren in beweging”; de invloed van het 

    bewegingsonderwijs op het leren in het speciaal onderwijs. 

 

Nascholingen   Diverse post-HBO opleidingen en specialisaties m.b.t. het onderwijs en 

dans 

    Enkele jaren actief in de commissie voor Kunst en Cultuur te Haren 

    Activiteiten coördinator Comenius (automatisering binnen het  

    schoolsysteem; team en de leerlingen begeleid) 

    Div. workshops op het gebied van schilderen. 

    Workshops Cultureel Ondernemen 

Diversen 

 

2020  Winnaar 2e prijs van de landelijke contest Schilderij van het jaar 2019 

 

2012  Nominatie voor de Drenthe Cultuurprijs. 

  
Fragmenten uit het juryrapport: 

“de jury is onder de indruk van haar authentieke en kunstzinnige aanpak. Het project is niet 

alleen moedig en ambitieus, maar ook poëtisch met een interessante link naar de actualiteit. 

De sfeer van de voorstelling, mede neergezet door het licht en geluid, is bijzonder. 

 

 

https://gekehoogstins.nl/


 

De jury vindt het project compleet en goed uitgewerkt in de productie. Een uitstekend 

verzorgde website, een prachtig gemonteerde DVD, een mooi gedrukt boek met het verhaal 

en het beeldende werk van de kunstenaar en een goede promotiefilm. Ook de lokale 

samenwerking met aan de ene kant het gemeentelijk amateurleven, de gemeentedichter en 

aan de andere kant het onderwijs is sterk.(…) 

Het advies van de jury aan Geke Hoogstins is om absoluut door te gaan als initiator van 

dergelijke Drentse happenings. De jury bewondert haar kracht om mensen aan haar ideeën 

te binden. (…) 

Gezien haar gedrevenheid en passie verwacht de jury meer bijzondere projecten van deze 

‘leading lady’.” 

 

2011      Presentatie van het kunstboek Walkyre, 25 schilderijen met achtergrondinformatie 

over historie  en archeologische vondsten. In het boek de door mij geschreven sage 

te lezen met foto's van de  voorstelling. 

 

2010  Oprichter van de Stichting Walkyre Echo’s. www.walkyre.nl 

 

2007   Op 1 juni 2007 werd het boek KUNSTlandschap uitgegeven;  50 aquarellen tonen de 

historie en landschappelijke waarde van het stroomdal van de Drentsche Aa en de 

Hunze.  

 

Op de website www.gekehoogstins.nl vind u ook uitgebreide informatie over  het beeldend werk 

en recente theateractiviteiten en uitgegeven boeken.   

 

dans/theater 

 

2017-heden Voorbereiden (projectplannen, teamsamenstelling en begrotingen ) en 

scriptschrijven van de  productie NOORD op de schaal van Richter(2020) en Blauwe 

Vlinder in het herinneringscentrum Westerbork. (locatietheater gepland 2020) Het 

produceren, artistiek leiden, schrijven van verhaal en script uitgewerkt per disipline: 

theater/acteren/mise-en-scène , muziek –schrijven liedteksten, arrangeren en 

componeren van de soundscapes, script verhaal voor choreografie, storyboard 

voor de film, clips en trailer, filmregie en editing, filmen en editen making-of films voor 

de social media, ontwerpen decor, regisseren preview en presentaties. 

  

2016 Produceren en regisseren van de productie Onderweg naar later (2016)  

  

2015 Voorbereiding en schrijven van de  productie Onderweg naar later (2016) .  Het 

derde deel van de trilogie rondom Gaia. Het produceren, artistiek leiden, schrijven 

van het verhaal en script uitgewerkt per disipline: theater/acteren/mise-en-scène , 

muziek –schrijven liedteksten, arrangeren en componeren van de soundscapes, 

script verhaal voor choreografie, storyboard voor de film , filmregie en helpediting, 

filmen en editen making-of films voor de social media, ontwerpen decor, regisseren. 

  

Opzetten van een toekomstplan voor de Stichting Walkyre en een verdere 

professionalisering van de organisatie.  Schrijven toekomstige projecten: Blauwe 

Vlinder: dansvoorstelling  in Kamp Westerbork, Spinsels:  een avontuurlijke 

theaterwandeling, Het Varende Veerhuis: belevingstheater op locatie. 

 

2014 Produceren en regisseren van de danstheater voorstelling  Terugkeer naar Gaia; een 

multimediaal  belevingstheater opgevoerd op een natuurlocatie. Schrijven van 

script en draaiboek voor deze voorstelling, schrijven storyboard en regie van de  

 

 

 achtergrondfilms,  zakelijke projectleiding,  artistieke leiding en totale regie, 

decorontwerp, maken van promotiefilms, regie en editing m.b.t.  registratie DVD 



 

 

2013 Locatietheatervoorstelling “Nerthus”:  

Een oude Drentse sage opgevoerd en gedanst  t.g.v. de opening van 

begraafplaats “Hilligmeer”. Productie en regie. 

 

2013 Preview ‘’ Terugkeer naar Gaia”: 

Productie,  artistieke leiding en regie . 

film 1 uur durende preview van, met succes opgevoerd ter promotie en financiering 

van de voorstelling. Uitgevoerd in de concerthal van het Prins Claus Conservatorium 

te Groningen. 

 

2012 Schrijven  van het script en uitwerken draaiboek voor de danstheatervoorstelling  

Terugkeer naar Gaia 

 Opzetten artistieke team en organisatie, projectleiding  Terugkeer naar Gaia, 

ontwerpen affiche en maken promotiefilms. 

 

2012 Nominatie voor de stimuleringsprijs van Drenthe. 

     

2011 Multimediaal belevingstheater  “Walkyre echo's” 1 t/m 4 september 2011. 

Produceren en regisseren van: de. Een actuele multimediale  voorstelling in het jaar 

van "Cultuurlijk Aa en Hunze" (Cultuurgemeente van Drenthe 2011) 

 Schrijven van script en draaiboek voor de voorstelling Walkyre echo's, projectleiding 

"Walkyre echo's" 

 Zakelijke-  en Artistieke leiding en totale regie, decorontwerp, website ontwerp, 

ontwerp affiche, initiator  en bedenker van het schoolproject Walkyre, schrijven van 

de sage "Walkyre", maken van promotiefilms en op film vastleggen van het project. 

 

2009:  Amateur-musical  “Esther”, te Groningen. Regie en choreografie 

    

2008:  Musical “Jesus Christ Superstar” te Groningen. Regie en choreografie  

  

 Schoolmusical geschreven, regie en choreografie, OBS De springplank  Eexterveen. 

 

1989-1997 Als groepsleerkracht (groepen 7/8) lessen drama verzorgd en schoolmusicals  

geregisseerd. 

 Jazzdans docent .Wegens rugproblemen ben ik  in 1997 definitief gestopt met  

uitvoerend dansen.       

 

1985-1989 Tijdens mijn PABO studie-tijd (op 27 jarige leeftijd gestart) meegewerkt aan twee 

grote musicals welke werden opgevoerd in de Oosterpoort te Groningen. Hiervoor 

choreografieën geschreven en een aandeel in de regie gehad. 

 

1979-1985 Diploma jazz docent KNGV behaald en vervolgens gedurende deze jaren zelf een 

kleine dansschool opgezet in Noord Groningen.  

 Dansgroep "Flex" opgericht en met eigen choreografieën op div. dansfestivals in 

Groningen voorstellingen verzorgd. 

 Workshops drama en choreografie gevolgd.   

 14 uur per week lessen gevolgd in jazz, modern maar ook  nascholingen  hiphop, 

breakdance en steps. Deze nieuwe "danssport-stijlen" gebruikt  in lessen en 

choreografieën.  

 Op de  Rijks-PABO te Drachten:  workshops dans en drama verzorgd. 

 

1972-1983 Voor zo'n  8 amateurmusicals, geschreven door vader Tjibbe Hoogstins, leraar 

drama, pedagogiek en regisseur , de choreografieën gemaakt en regieassistentie 

verleend. De  muziek werd  gecomponeerd door broer Theo Hoogstins, later 

afgestudeerd conservatorium. 



 

 

1972-1979   Vakklas School voor dans en beweging; hier werden we in aanraking  gebracht met 

allerlei nieuwe dansvormen door gastdocenten uit o.a. Amerika. Ook werd er 

uitgebreid aandacht besteed aan choreograferen en bewegingsexpressie.     

    

 Actief in Jazz, modern, Afrikaanse dans 

 Uitvoeringen van de vakklas met eigen choreografieën. 

        

1962-1969   Balletschool 'Terpsichore':  klassiek ballet Groningen, diploma's Primairy en 

Secondary.  7  jaar lessen gevolgd  in dramatische expressie. 

 

 

Persberichten en publicaties kunt u vinden op mijn websites. 

 

https://gekehoogstins.nl/ 

https://walkyre.nl/ 

https://noordrichter.nl/ 

 

 

Exposities en projecten beeldend: 

 

Vanaf mijn vroegste  jeugd heb ik gedanst, geschilderd en getekend. Mijn eerste expositie was in 

1977 in de trappenhal van het Stadhuis te Groningen. Daarna ben ik in 1978 toegelaten op de 

kunstacademie Minerva te Groningen. Daarna jarenlang, naast het dansen, voor mij zelf getekend 

en geschilderd, opdrachten uitgevoerd en natuurlijk later binnen het onderwijs vaak de creatieve 

lessen gegeven en projecten opgezet. 

 

1997 tot heden Professioneel beeldend kunstenaar;  aangesloten bij het CBK Drenthe en de 

Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze, waarvan elk jaar een groepsexpositie 

plaatsvindt. Ik verzorg verder lezingen en incidentele workshops in het basis- en 

voortgezetonderwijs en/of kunstencentra. Verder zijn er regelmatig exposities van 

mijn werk te zien en is mijn galerie te bezoek op afspraak. 

 

Op mijn website is een overzicht van exposities https://gekehoogstins.nl/geke-hoogstins/exposities/ 

 

  

 

onderwijs:                                                                       

 

1989 tot 1997    Groepsleerkracht basisonderwijs in de gemeente Haren, hier ben ik als groot 

liefhebber van projectonderwijs altijd zeer actief geweest bij de creatieve invulling er 

van: kunstprojecten, musicals en drama.  Verder heb ik in de functie van Activiteiten 

coördinator Comenius de automatisering binnen het schoolsysteem ingevoerd en 

daarin het team en de leerlingen begeleid. 

  

1974 - 1985  Diverse werkzaamheden en betrekkingen in het bedrijfsleven  in boekhouding, 

automatisering, directiesecretaresse en in 1976 een jaar gewerkt in Londen.  
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