
Curriculum Vitae

Tamara Miranda
 Geboren 22 maart 1969 te Amsterdam
3 februari 2005 moeder geworden van een prachtige zoon Djamilo

Nieuws
– 2e prijs uit 85 inzendingen voor Burny Bos Award 2014 voor script-idee De onzichtbare 

astronaut. kinderspeelfilm in ontwikkeling met Corinno film/Rinkel film.
– geselecteerd voor Vrijplaast 2014-15 met lange speelfilmplan Puertas door Nederlands 

Fonds voor de Film

Producties in ontwikkeling   & heden   
– Nu Of Nooit; Mehmet met de gele laarzen/DeDe- NCRV/KRO Corrino Film, scenario Arzu 

Kokeng premiere Cinekid 2015
– Puerta’s Lange speelfilm-script ontwikkeling- Corrino Film 
– Jamies moeder, speelfilm iswm met Rinkel film
– Sophie, kinderfilm ism met Jowi Schmitz
– The tailor of istanbul -Bonanza Film. Docu over de Nederlandse hofkleermaker van de 

Sultan Jean Botter, van uit het perspectief van zijn art-deco huis. Mmw Nazmiye Oral.
- BinnenKinderen driedelige serie over de wereld van kinderen met autisme, en therapie-

dieren gefilmd vanuit hun ogen.
- Milo's wereld. Over de fantasie wereld van mijn zoon met autisme.

Paradiso stills- Documentaire over de roerige jaren 80 vastgelegd in het fotoboek 
Paradiso stils van Max Natkiel.-Corrino Film

Filmografie   
– Met Nieuwe ogen een lange documentaire over de kunst van zien en verwondering.

Humanistische omroep/Bonanza film 2008-2009

- Het Geheugenhuis, pilot voor interactief dwaalproject ontwikkeld bij Stifo Sandberg 
workshop op basis van film “Tegen het vergeten” ism met vormgever Dario Bardic. 2006

–          Dat zit wel snor, regie korte kinderfilm, scenario Gulsah Dogan, IKON/BosBros, 
De film is gemaakt in het kader van serie “Kind en Kleur”. 15 min fictie. 2004
Film over een elfjarig Turks meisje dat bang is dat ze een snor zal krijgen. Drama

- 26.000 gezichten. Meneer M”. 2 minuten voor een gezicht achter een uitgeprocedeerd 
asieldossier. 2004. Documentaire.

- Tegen het vergeten, Humanistische Omroep, Bonanza Films 2002/2003
 75 minuten. Lange bioscoop documentaire. In première gegaan op IDFA 2003.
 Een associatieve poëtische film over de kracht van herinneringen, waarin vijf mensen 

gevolgd worden die ieder op hun eigen manier in gevecht zijn met hun herinneringen.



 

- Commercial De vuist, Gemeente Amsterdam; samen een vuist maken tegen geweld.          
16mm. 40 sec. Riverfilms, 2001

- Scenario en regie documentaire 5x Mijn Kamer 50 min VPRO
 Film en Video Support voor VPRO. 1999 / 2000. Een film waarin ik op zoek ga naar de 

verschillende bewoonsters door de tijd heen van de kamer in het  meisjestehuis waar ik 
zelf als puber opgroeide. 

– Scenario en regie van documentaire Het leven dat wij droomden 25 minuten IKON/ KRO.
Productie: Film & Video Support. 1998. uit serie: HET LEVEN EEN FEEST. Nominatie 
“Gouden Kalf” voor beste korte documentaire 1998. Wat is er na 10 jaar terechtgekomen
van twee klasgenoten die, net als ik destijds, er van droomden om beroemd fotograaf te
worden. Een film vol contrasten: Jerome is topfotograaf in Parijs, Giesbert is door een 
ongeluk tot aan zijn schouders verlamd.

- Scenario en regie van documentaire Idealen, een portret van twee generaties 
40 minuten  voor de HUMANISTISCHE OMROEP STICHTING.  Spellbound films. 1998. Twee 
jonge vrouwen gaan als vrijwilliger naar een land in oorlog, waarom in godsnaam? Trudel
van Reemst vertrok in 1936 naar de Spaanse Burgeroorlog, Jolanda start midden in de 
oorlog in Joegoslavië een project op in een vluchtelingenkamp. 

- Scenario en regie korte speelfilm Anousja super 16 mm. 20 minuten. 1999. NFTA.
Zee, zand, meeuwen, een klein meisje en een onafwendbaar afscheid. Drama.

- Regie korte speelfilm Stof. Kleur, 16 mm. 13 minuten. 1998. NFTA
 Iedereen wil gezien worden, alleen, meestal vergeet je te kijken.. Drama.

- Scenario en regie korte speelfilm What is it that dreams are made of? zwart/wit 16 mm.
8 minuten. 1997. NFTA

 Waar zijn je dromen van gemaakt als je niet kunt zien? Drama.

- Regie korte speelfilm Spiegels  9 minuten 35 mm. Distributie Polygram Films
 Coproductie El Duende Film en Spellbound films. 1996

 Geen spiegel zonder reflectie, geen mens zonder verleden. Drama.



prijzen en nominaties
- Filmnet Scenario Prijs 1996 gewonnen voor scenario "Spiegels"
- Nominatie Gouden Kalf voor beste korte documentaire 1998 voor "Het leven dat wij                          

droomden."
- EBU Europese werkbeurs 2001 gewonnen voor scenario "Katia, of de straten van Mefta" 

samen met Rachid Novaire.
– Burny Bos Talent Award 2014. 2e prijs, “De onzichtbare astronaut”.

scripts ontwikkeld
-Engel en Anne IDTV/Fu -Works speelfilm, Scenario iswm met Malika Al Houbach  ontwikkeld in 
kader van One Night  Stand 2 NPS/IDTV. 2007. Drama. –

Opleidingen
-1985-1986 Grafisch Lyceum Amsterdam . afgestudeerd.
-1987-1992 Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten Den Haag, afdeling

Fotografische vormgeving  afgestudeerd.
-1994-1996 Academie St. Joost te Breda. Audiovisuele vormgeving en programmamaken 

tweede jaar
-1997-1999 Nederlandse Film en Televisie Academie afdeling regie fictie tweede, derde en 

vierde jaar.  Afgestudeerd.
-2007- 2008    Docent beeldende vorming AHK deeltijd

Werkervaring en workshops
– Adviseur mediafonds afdeling documentaire sinds 2013.
– Acting for directors one day at practice Judith Weston Binger instituut april 2012
– Masterclass voor regisseurs Rutger Hauer 3 dagen nov 2011 en november 2013
– Deelnemer Stifo/Sandberg project nieuwe media toepassingen voor film –2006 
- 2000-2002 aspirant-commissielid Nederlands Fonds v.d  Film
  Afdeling Documentaire. 
– Oktober 2002 tot dec 2005 alternerend adviseur NFF.
- Jurylid scenariowedstrijd Taskforce Ouderen en NCRV. 2003
- Deelnemer en organisator Regie act 2 in samenwerking met Filmfonds en NFTVM
 (Workshops waarin regisseurs zich laten regisseren door gerenommeerde acteurs).

– Workshop script editing Maurits Binger instituut 2002.
Mei 2000 Spelregie workshop met Frans Weisz
2000 item regie voor diverse items VPRO Waskracht

 Stage redactioneel fotograaf Sander Veeneman 1992 (6 maanden)
Stage reclame fotograaf Vincent Kruyt 1992 (6 maanden)

 Stage Holland Equipment 1993
 Stage Egripment Camera Rentals 1993
 Van 1993 tot 1995 gewerkt als freelance clapper-loader / camera-assistent
- Sinds 1994 werkzaam als regisseur/scenario schrijver



Docent film en Theaterlessen/vakcoach film en acteren                                                    
– Acteren/presenteerlessen op Naschoolse Opvang Stek4kidsAbcoude voor stichting
 de Klimboom in combinatie functie als pedagogische medewerker. mei 2009-dec 2009
– Workshops voor Kreavaria bestaande uit Theaterlessen op basis scholen in Zaanstad
  2008-2009
- gastdocent filmmaken Meridiaan college Amersfoort- 2007. 
- gastdocent filmmaken op de Weekendschool Amsterdam Noord-2006.

 2 weken gastdocent workshop camera –acteren derde jaars studenten Theateracademie 
Maastricht –2006  Op voorspraak van Frans Weisz
-gastcollege documentaire maken Universiteit van Leiden fac. journalistiek 2005 

Speciale projecten 

Het Geheugenfestival 2009
Initiatiefnemer, organisator en bedenker van het multimediaal festival over herinneringen dat 
Op 18 april 2009 heeft plaatsgevonden in pakhuis de Zwijger. Naar aanleiding van de film “Tegen 
het vergeten” en het interactief dwaalproject het Geheugenhuis. (uitgeverij Rubinstein)

Geheugenhuis is een eendaags mediafestival over de kracht van herinneringen en hun invloed op 
de mens als individu en als collectief. 
Verhalen, herinneringen en identiteit, zowel persoonlijk als collectief, staan centraal en worden 
in het licht geplaatst van maatschappelijke, culturele en technologische ontwikkelingen. In 
samenwerking met  de Waagsociety, Cultuurfabriek, Bonaza film, Humanistische omroep, 
Holland doc, Hogeschool Amsterdam.

Douwe Draaisma is ambassadeur van het festival.  Met debatten, seminars en workshops van 
onder andere;  Douwe Draaisma, Margriet Sitskorn,  K. Schippers, Piet Meeuse, Maarten Asscher, 
Frans Weisz, Nello Mirando,en vele anderen.  Zie www.hetgeheugenhuis.nl

DVD uitgave ‘Tegen het vergeten en het geheugenhuis
Het virtueel dwaalproject ‘Huis van Herinnering’. Een huis als metafoor van je hersenpan: via 
ramen en deuren kun je het betreden en dwalen langs poëzie, literatuur, beeld en geluid. Een 
unieke, gelaagde herinneringservaring. Je kan het huis betreden via de thema’s uit de tekst van 
Rudy Kousbroek:

*regens die lang geleden zijn gevallen 
nooit verstuurde brieven 

dromen 
melodieën die niemand meer weet 

geur 
patronen op het behang 

kou 

*uit ; Gedroomd museum, Rudy Kousbroek. Het meer der herinnering 



Interactief dwaalproject het geheugenhuis, iswm met Dario Bardic 
Dvd-box met boek / € 29,95 uitgeverij Rubinstein -Verschijnt winter 2015

Boek
-Boek; Dagboek voor mijn bovenwonderlijke zoon  
door Tamara Miranda verschijnt bij 2015
 
kinderboek; De Papa-doos door Tamara Miranda

 in ontwikkeling. Zie www. Supermamas.net

Contact
Tamara Miranda  
tamaramirandafilm@gmail.com 
Duende Films  
mobiel 06-24669649   
www.tamaramiranda.nl

En via
Ulysses Agency - Joyce van Rijn - 
Van Ostadestraat 89 - 1072 SR Amsterdam - 
0031 20 673 72 50 
info@ulyssesagency.nl 
www.ulyssesagency.nl

http://www.tamaramiranda.nl/
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