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Marie-Anne Faustinelli

2013 - 2017

Audiovisual Media / Bachelor of Arts
Regie / scenario / montage / animatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem

2007 - 2013

Economie & maatschappij + tekenen en latijn

Werkervaring
FAVST (mijn contentbedrijf) 2014 - nu

Maker van audiovisuele (internet)content

Zo Kan Het Ook (zkho.tv) 06/2021 - nu

Initiatiefnemer van duurzaam videocollectief
02/2019 - 12/2020

Contentmaker en organisatorische bezigheden

KRO-NCRV 10/2017 - 01/2018

Editor en animator voor online content

NTR 08/2015 - 02/2016

Productie-, redactie- en webstagiair voor
verschillende kindertelevisieprogramma’s

Competenties
Film: regie / scenario / montage / animatie /
productie / voice over / conceptontwikkeling
Muziek: compositie / tekstschrijven /
productie in Ableton / zang / piano

- Creatief
- Sociaalvaardig
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Verantwoordelijk
- Stressbestendig
- Eerlijk

E

mar@favst.tv
www.favst.tv
@favstinelli

Filmproducties

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Eigenschappen

A

06 29 73 67 55

Geborden in Haarlem
2 september 1995

Talent voor Transitie

T

Arnhem

Contentmaker @ FAVST
Film / muziek / animatie

Opleiding

I

Talen
- Nederlands

moedertaal

- Italiaans
vloeiend

- Engels
niveau C1

- Frans

niveau B2

(De thumbnails van de video’s linken
naar de video’s zelf)
Eigen producties
Koop Een Nieuwe
08/2018 - 4 minuten

Experimentele muziekfilm over
consumentisme, in coproductie
met VPRO Dorst.
Mijn debuutfilm heeft gedraaid op het Nederlands
Filmfestival 2018 in de debuutcompetitie.
Maar Als Iedereen Zo Denkt
07/2017 - 20 minuten

Experimentele muziekfilm over
de impact van een individu in het
kader van klimaatverandering.

Met mijn afstudeerfilm heb ik de Special Jury Award
gewonnen op het Nederlands Filmfestival 2019.
Ik zoek een kamer in Utrecht
02/2014 - 2 minuten

Muziekvideo waarin ik bezing
dat ik een kamer zoek in Utrecht,
waarmee ik even viral ging in NL.

Toentertijd stond het op 130.000 views. Echter moest
ik het er af halen, ik vind het nu een beetje gênant ;)

Producties in opdracht
Ruimtekoers Festival
07/2019 - < 1 minuut

Alle promotievideo’s voor een
kunst- en cultuur festival in
Arnhem (zomer 2019)
De Staat / Vinticious Tour
12/2014

Na een videoclipcontest werd
ik gevraagd voor een animatie
promo voor De Staat.

Naast deze producties zijn er nog veel meer,
maar de bovenstaande zijn het relevantst.

