CURRICULUM VITAE
Rick Floot
Geboren 22-08-1976 te Enschede
Woonachtig te Amsterdam.

Pro iel:

Rick Floot is ilmmaker en scenarioschrijver. Begonnen als TV-maker bij
regionale omroep RTV-Oost na een jaar stage aldaar. Hij werkte als
verslaggever en regisseur bij diverse publieke- en commerciële omroepen,
voor de meest uiteenlopende programma’s. Van actualiteiten,
consumentenprogramma’s, tot documentair- en dagelijks amusement. Vloog
de hele wereld over om bekende regisseurs, producers en acteurs als Pierce
Brosnan, Selma Hayek en Jodie Foster te interviewen. Op zijn 30e regisseerde
hij meercamera-live TV shows van RTL Boulevard, na een interne opleiding. Na
15 jaar ‘de kunst a kijken’ van camera- en postproductie-professionals begon hij
het eigen productiebedrijf Flowtation productions. Regisseerde, produceerde &
monteerde medical research ilms met acteurs voor oa. het AMC en LUMC, en
was preferred supplier van marketing ilms voor corporaties als KPN, maar ook
voor overheden, de AFM en het merk Happinez. Maker van foto- en ilm
reportages in oa. Japan, het Caribisch gebied en Colombia, waar hij zelfs
persoonlijk de broer van Pablo Escobar (Roberto) aan de tand voelde over
diens rol in het kartel, in een van Pablo’s schuilplaatsen te Medellin. In de
Coronacrisis kwam het werk tot stilstand en pakte hij de opleiding tot
zweefvlieger weer op. Tijdens een trainingsvlucht boven de Veluwe raakte hij
gefascineerd door de regionale oorlogsgeschiedenis. Maanden van research
maakten de scenarioschrijver in hem wakker. Het leverde in 2021 een
uitzonderlijk WO2- ilmscript op, een verborgen verhaal met daarin alle
ingrediënten voor een internationale blockbuster. Gebaseerd op historische
gebeurtenissen, gezien vanuit een uniek perspectief. Een ilm die onuitwisbare
indruk achterlaat bij de kijker, en deze bovendien te denken zet over eigen
levenskeuzes in het nu.
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Contact/ Agent:
Joyce van Rijn
Overhoeksplein 2
1031KS Amsterdam
www.ulyssesagency.nl

Opleidingen:

Hogeschool Limburg

bachelor, CMV / audiovisual production · (1994 - 1998)

University of Amsterdam

Spanish language, intermediate level · (2009 - 2009)

Enforex Barcelona

elementary A2, Spanish language, elementary A2 · (2004 - 2004)
RTL / BLUE CIRCLE Meercameraregie (live), interne opleiding.
EDITING (ONLINE) Final Cut Pro X, zelfstudie.
FOTOGRAFIE, zelfstudie.
CAMERA (SONY FS-7, cinemalenzen, eigen set)
zelfstudie.
Werkervaring;

Publieke omroepen; TROS, NTR, EO, KRO-NCRV, NOS, Omroep MAX
Commercieel; Veronica & RTL,
Corporate producties; KPN, AFM, AMC, LUMC, HAPPINEZ eva.
Print: story & fotogra ie; CATCH, (REED) ELSEVIER, VIVA.
Referenties

(oa.);

Antoinette Hertzenberg
Albert Verlinde
Cees Grimbergen
Peter R. De Vries
Elles de Bruin / Jan Slagter
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