
C U R R I C U L U M  V I T A E
Marie-Anne Faustinelli

Opleiding Filmproducties

Eigen producties

Producties in opdracht

Werkervaring

Programma’s

Competenties

Talen

Contentmaker @ FAVST
Film / muziek / animatie

Geboren in Haarlem
2 september 1995
+ Rijbewijs B

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
2013 - 2017
Audiovisual Media / Bachelor of Arts
Regie / scenario / montage / animatie 
Stedelijk Gymnasium Arnhem
2007 - 2013
Economie & maatschappij + tekenen en latijn

FAVST (mijn contentbedrijf) 2014 - nu
Maker van audiovisuele (internet)content

Zo Kan Het Ook (zkho.tv) 06/2021 - nu
Initiatiefnemer van duurzaam videocollectief

Talent voor Transitie  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

Koop Een Nieuwe
08/2018 - 4 minuten
Experimentele muziekfilm over 
consumentisme, in coproductie 
met VPRO Dorst. 

Maar Als Iedereen Zo Denkt
07/2017 - 20 minuten
Experimentele muziekfilm over 
de impact van een individu in het 
kader van klimaatverandering.

Zonder Borsten
09/2021  +/- 13 min. per aflevering
Webserie over mijn non-binaire 
vriend en diens zoektocht naar 
hoe openlijk non-binair te zijn. 

Droomhuis
02/2022 +/- 4 minuten per video
4 videoportretten van jongeren, 
over wonen en dromen in een 
overbevolkte wereld

Ruimtekoers Festival
07/2019 - < 1 minuut
Alle promotievideo’s voor een 
kunst- en cultuur festival in 
Arnhem (zomer 2019)

Mijn debuutfilm heeft gedraaid op het Nederlands 
Filmfestival 2018 in de debuutcompetitie.

Met mijn afstudeerfilm heb ik de Special Jury Award 
gewonnen op het Nederlands Filmfestival 2019.

Met minimale middelen is het ons gelukt om een 
webserie van 5 afleveringen te realiseren

(De thumbnails van de video’s linken 
naar de video’s zelf)

- Adobe Premiere
- Photoshop
- After Effects
- Indesign
- Ableton
- Excel

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

Dit is een slechts een selectie van mijn 
producties.

- Nederlands
moedertaal
- Italiaans
vloeiend
- Engels
niveau C1
- Frans
niveau B2

Arnhem

06 - mail me

mar@favst.tv

www.favst.tv

@favstinelli

https://www.youtube.com/watch?v=nVlAdW8F0Ck
https://www.youtube.com/watch?v=nVlAdW8F0Ck
https://www.youtube.com/watch?v=q_SEArft4Ok
https://favstinelli.myportfolio.com/zonder-borsten
https://favstinelli.myportfolio.com/droomhuis
https://favstinelli.myportfolio.com/droomhuis
https://favstinelli.myportfolio.com/ruimtekoers
http://zkho.tv
http://mar@favst.tv
http://www.favst.tv

