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Voornaam
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Woonplaats
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E-mail
Burgerlijke staat
Web

van Santen
Gert
ir.
28 januari 1958
Capelle aan den IJssel
6708 JE WAGENINGEN
Tarthorst 935
+31-317-418280
info@gertvansanten.nl
gehuwd
www.gertvansanten.nl

Opleidingen
1970 - 1976
VWO, Scholengemeenschap Comenius, Capelle a/d
IJssel. Diploma 1976.
Vakken: Nederlands, Engels, Duits, economie,
scheikunde, natuurkunde.
1976 - 1977
Milieuhygiëne, Landbouwhogeschool Wageningen.
1977 - 1986
Gezinssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen.
Diploma 1986.
Vakken: psychologie, sociologie, culturele
antropologie, methoden en technieken, statistiek,
literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren.

Stage en afstudeeropdracht
1985
Stage bij Stichting Welzijn Ouderen te Ede.
Onderzoek naar taak en functie van de dienstencentra
in de gemeente Ede.
1986
Literatuuronderzoek naar de theorievorming rond de
ouder wordende mens.

1985 - heden: Muziekproducent
- Ik ben producent van muziek voor onder andere
commercials, leaders en artiesten (backing cd’s).
Ook maak ik eigen producties in de stijlen ambient
en techno en verzorg ik mastering en restauratie.
- Ik werk met synthesizers, software en computers in
een eigen studio met een ruime keus aan hardware
en software. Cubase, Logic, Macs en pc’s aanwezig.
Apparatuur onder andere: Access Virus Polar,
Acces Virus Indigo, Radikal Technologies
Spectralis, Akai MPC-1000, Chapman Stick, diverse
elektrische gitaren, hardware sequencers (Sequentix
P3), Clavia Nord Modular, TL-Audio 5052, Waves
software, NI synths.
- Ik heb op kleine labels als Quantum, VFR en
Manikin en in eigen beheer een kleine twintig cd’s
en dvd’s geproduceerd in de stijl ambient/techno.
- Met mijn multimedia-act Wave World heb ik
verschillende Europese en Amerikaanse tours
gedaan. De act combineert elektronische muziek
met 3D CG-beelden. Info: www.waveworld.tv.
- Tegenwoordig werk ik vaak via het eigen label VFR
(Virtual Factory Records). Dit label is
gespecialiseerd in kleine ambient-, dance- en
techno-acts. Het label heeft connecties met een
uitgebreid distributienetwerk.
Info: www.virtualfactory.nl/records.htm.
- Recente albums en cliënten o.a.: Wave World, Marek
Szulen, Bats in the Belfry, Dif, Viermansterk, La
Loungerie, Abderrahim Bedaoui, de Hufters, Down the
Road, KOMP-festival, commercial Car Glass, leader
De aanklacht (VARA).
Info: www.gertvansanten.nl/audio_productions.

Aanvullende vaardigheden
- Vertalingen: Vertaler van romans, thrillers,
biografieën, handleidingen, wetenschappelijke
artikelen en magazines voor onder andere
Meulenhoff, de Boekerij, Overzee, Fundamentaal
en WUR Wageningen.
Mijn werk beslaat inmiddels een kleine 40 romans
en honderden afleveringen van tijdschriften. Info:
www.gertvansanten.nl/writing_and_translations.

- Fotografie: uiteenlopende opdrachten. Ik werk met
professionele digitale spiegelreflexcamera’s,
objectieven en Photoshop CS2. Voorbeelden:
www.gertvansanten.nl/photography.

- Computerervaring: Windows alle versies, Mac OS alle
versies. Ik werk zowel op de pc als op de Mac. Ik
beheers, bezit en maak gebruik van een groot aantal
softwarepakketten op het gebied van o.a.,
muziekproductie, tekstverwerking en fotografie.
- Rijbewijs: rijbewijs-B

Werkervaring

- Talen: ik spreek en schrijf Nederlands (moedertaal),
Engels en Duits (beide uitstekend).

1986 – 1988: Wetenschappelijk Onderzoeker
Onderzoeker bij het ICW) te Wageningen.

Sterke eigenschappen

1988 – 1992: Hoofd Training
Hoofd Training bij Apple Centre ’t Gooi, Hilversum.

Ik ben communicatief, stressbestendig, flexibel,
initiatiefrijk, zelfstandig en beschik over veel
doorzettingsvermogen. Humor aanwezig.

