
CV THIJS ROOVERS 

 

Toneel/Cabaret :  

Solo-produkties van eigen hand: 'Dronken Fietsen' ('84/85), waarmee ik de 

Persoonlijkheidsprijs Cameretten'84 won. Daarna volgden nog een 

soloproduktie en twee muziek–theaterproducties met eigen teksten, liedjes en 

muziek met de groep 'Rosario',waarvan vooral 'Roest' succesvol was. 

 

Van 1984 tot ongeveer 1997 deed ik veel ad-hoc producties (zie onder). Zowel 

op toneel als op locatie en festivals. De meeste produkties waren gebaseerd op 

comedy, cabaret, muziek-theater of afgeleiden daarvan. 

Acteur in diverse theaterprodukties zoals: 'Beton' visueel theater van Theo Terra 

en Sjoerd Kuipers, 'De Man die zijn Vrouw voor een Hoed aanzag', 

muziektheater onder regie van: Paul Vermolen; 'Turandot' van Carlo Gozzi, 

muziektheater in comedia dell'arte stijl, regie:Richard 

Noordhof.('90/91),'Plannen met Clair'(Crimp),regie Jules Noyons en 

kindertheater Stimulans: diverse produkties op scholen en bibliotheken. 

reclamefilms: Akteur in :'HIJ', 'De Zwolsche Algemeene', 'Totaal 

Digitaal','Onken' en 'Generali' ('91/93) ; 'Toefjes' en 'Seiko' in '95/'96, 'Festini' in 

'96 , 'Supradyn' in '97 en Croma (de gids in grot met Japanners) in 2000,'Jumbo-

supermarkt' als boekhouder Albert in 2003/2006. 

Televisie:  

Gastrollen in : 
-'Medisch Centrum West' (92),  

-' Buro Kruislaan ' ('95),  

-'Onderweg naar Morgen' ('95),  

-'Toen was geluk nog heel gewoon' ('95),  

-'M/V' (E.O.)  

- 'Unit 13' ( VARA '96),  

- 'Ben zo terug (Vara '99),  

-'Het Pak voor Sinterklaas (Kindernet 1998) als Zwarte Piet 

-'Surprises voor de sint' (Kindernet, 1999 ) als Zwarte Piet,  

- 'Het Zonnetje in Huis (2000), 

-'Droomkerstboom' (Teleac 2002/2003). 

 

 

 



 

film/video:  

Veel bedrijfsfilms voor overheid en bedrijven als acteur. Acteur in Russische 

komische speelfilm 'I want to go to prison' ('98) Acteur in video produkties en 

bedrijfs –en trainingsfilms voor oa. PTT,VSB, ministerie VROM/CRI, Hewlett 

Packet ( v.a.'93–heden). Acteur in Videcom produkties '98 (J.J.Molenaar, Nico 

Knappert, Philip Martijn) en in 2003 films voor de Provincie Brabant en 

Gelderland (Veldkamp produkties). 2007: FNV film: 5 korte films i.k.v. Horeca 

C.A.O. ( script en hoofdrol). 2008: FNV/ KIEM: 4 korte films over de Toekomst 

van de Grafische sector ( script en hoofdrol). 

 

Trainingen/presentaties en improvisatie: 
Sinds 1997 wekelijks werkzaam als acteur, schrijver en/of bedenker in 

trainingen en presentaties. Ook als trainer/spelleider sinds 2005. Gepokt en 

gemazeld in het improvisatietheater volgens Keith Johnston. Voor vele 

bedrijven en instellingen met podium acts, korte theaterproducties, trainingen en 

interactief theater. 

Zang en stem: 
- In diverse producties als stemacteur gewerkt (o.a. van Dale talenpracticum) en 

diverse reclame. – Als zanger/entertainer, trompettist en componist werkzaam in 

de theater–smartrock band: Big Billy en de Baby's, tussen '91 en '96 (Nederlands 

rep.) - Zanger in ad hoc producties. 

 

 


