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Mira Ticheler
Geboortedatum: 22 maart 1982
Contact: +31 (0)6 48171128 | info@alamira.nl
Website en portfolio: www.alamira.nl
Conceptueel & intuitief, oplossingsgericht & bevlogen, flexibel & zelfstandig

In verbinding_
Zowel persoonlijk, maar ook als kunstenaar wil ik mensen verbinden, inspireren en uit hun comfortzone halen.
Dit doe ik door ze naast de dagelijkse werkelijkheid kennis laten maken met een andere werkelijkheid:
de wereld van kunst en cultuur. Ik ben er van overtuigd dat mensen hierdoor (opnieuw) in verbinding komen,
met elkaar, maar ook met de creativiteit in zichzelf.

Werkzaamheden en nevenactiviteiten_
2016 – heden

Cultuurscout van het Cultuurfonds Almere
Als cultuurscout in Almere Poort zoek ik voortdurend naar (nieuw) talent in de wijk, leg ik verbindingen en
ondersteun ik kunstenaars en creatieve ondernemers om hun culturele plannen te realiseren.

2016 – heden

Ambassadeur van Corrosia, Theater, Expo en Film!
Vanuit Corrosia ben ik gevraagd om dit theaterseizoen een van hun ambassadeurs te zijn en ervoor te
zorgen dat steeds meer (nieuwe) mensen Corrosia leren kennen.

2015 – heden

Initiatiefnemer & organisator van CitySenses
Samen met enkele andere creatieven ben ik bezig een kunstlandschap te ontwikkelen voor het stadshart
van Almere, waarbij de zintuigen en reﬂectie centraal staan. Voor meer info, zie: www.citysenses.nl

2013 - 2014

Productie-assistent bij Theatergroep Suburbia
Bij de theatervoorstellingen Fanny & Marius, Blinddate, Eerste Liefde en Elckerlyc maakte ik deel uit van
het productieteam. In de voorbereiding op de voorstellingen zocht ik mee naar rekwisieten, hielp ik mee
tijdens de decorbouw. en bewaakte ik de planning. Tijdens de speelperiode zorgde ik als gastvrouw dat het
publiek warm ontvangen werd en stuurde ik de vrijwilligers aan, zodat de avond goed verliep.

2009 - heden

Beeldend kunstenaar bij mijn eigen bedrijf alaMira | kunstprojecten
Als beeldend kunstenaar ontwerp ik community-art projecten, kunst voor in de openbare ruimte en exposeer ik met mijn vrije werk. Daarnaast ben ik docent kunstgeschiedenis en tekenen en geef ik masterclasses
en workshops op basisscholen en het voorgezet onderwijs ( o.a. de Arteweek op het Artecollege, gastlessen
op het ROC van Amsterdam, kunstatelier op Sterrenschool de Ruimte en Masterclasses bij KIDD (Kunst
Is Dichterbij dan je Denkt) in KAF (Kunstlinie Almere Flevoland).

Opleiding en cursussen_
2010

Workshop Characters gevolgd bij IPM Kidwise in Zoetermeer.
Hier heb ik diverse marketingstrategiën voor kinderen geleerd: hoe kan je een merk en bijbehorende
communicatie en producten optimaal afstemmen op de behoefte van kinderen.

2006 – 2008

Minor Kunst en Zaken, Faculteit der Kunsten, Leiden.
Deze minor omvatte de modules: Ondernemen binnen de kunsten, Marketing Management,
Financieel Management, Recht en Cultureel Ondernemerschap en Projectmanagement.

2005 – 2009

Bachelor of Design, aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag.
Afstudeerproject ‘PERSceptie’, waarbij ik ruimtelijke objecten heb ontworpen aan de hand van culturele
recensies over ﬁlms, theater en literatuur.
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Exposities en kunstprojecten_
2017		
Kunstinstallatie InCognito, onderdeel van de expositie In, Natuurkunstpark Lelystad.
		Cocon van wilgentakken en wol, rondom een stalen constructie, waar je IN kunt zitten. Hangend aan een boom wieg
		

je mee op de wind, even volledig InCognito en los van de wereld.

2017		
Kunstinstallatie Ademtocht, onderdeel van de expo House of Arts | Onverwachte Ontmoetingen, KAF.
		Interactieve installatie waarbij kleuren en klanken in een carrousel aan elkaar verbonden zijn en de toeschouwer 		
		

telkens een andere compositie en sfeer in de ruimte laten ervaren.

2016		
2016		
2015 – 2016

Community Art project Gevonden Voorwerpen, Arteweek, Artecollege.
Community Art project Het Bonte Schaap, Slapen bij de Schapen, Cascadepark, Almere Poort.
Solo-expositie Pasgeboren Moeder, de nieuwe bibliotheek Almere en het Lapp, Lelystad.		

		

Een serie van twaaf vrije werken over Groei ~ Verbondenheid ~ Zorgen ~ Loslaten en de Balans tussen moederschap en

		de maatschappij.

2015 – heden
2015		
2015 		

Award Diamant van Zand, kunstobject voor elke Prachtige Poortenaar, i.o. van de gemeente Almere
Community Art project Statue of the Brave, festival The Brave, Amsterdam.
Community Art project Zit’In, eigen initiatief, Cascadepark Almere Poort.
Kunstzinnige en organisch gevormde bankjes van pallethout, gebouwd met de buurt, kinderdagverblijven,
het Artecollege en plaatselijke ondernemers. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.

2015		Duo-expositie Leven in Vrijheid, i.o. van Nationaal Comité 4/5 mei, Flevoziekenhuis, Almere.
2014		Assistent decorontwerp Moeder ik wil bij de Revue, o.l.v. Carla Janssen-Höfelt, Stage Entertainment.
2014 		Kunstwerk in de openbare ruimte In Verbinding, Tussen de Vaarten, Almere.
Community Art project i.s.m. Stichting Art Culture, in opdracht van de gemeente Almere.

2014		
Decorontwerp Elckerlyc, Theatergroep SubSuburbia, Almere.
2013 		
Duo-expositie Vrij werk, Revalidatiecentrum Trappenberg, Almere.
2012 		
Decorontwerp Het Blauwe Huis, Theatergroep Suburbia, Almere.
2012		
Duo-expositie Vrij werk, Galerie Koenders, Den Haag.
2012		
Decorbouw HaRT, Theatergezelschap Vis à Vis, Almere.
2010		
Decorontwerp Met Lege Handen, Stichting ZINspelers, Almere.
2010		Community Art installatie Blote Schoenen, Twee Turven Hoog, Schouwburg Almere.

Referenties_		
			

Met de volgende personen heb ik regelmatig samengewerkt.
Zij kunnen meer vertellen over mijn functioneren:

Odette Breijinck		

Projectcoördinator exposities, architectuur, beeldende kunst & educatie, KAF

			Odette Breijinck volgt mij al enige tijd en heeft mij geselecteerd als een van de kunstenaars van
			
de expositie House of Arts | Magical Mystery Tour, welke op dit moment te zien is in KAF.
			
Daarnaast heeft ze mij gevraagd om vanuit mijn achtergrond de masterclasses van KIDD
			
(Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) te verzorgen. Eind februari en begin maart 2017 heb ik 		
			
de masterclass architectuur gegeven rondom het thema ‘De Stad als Decor’ aan kinderen uit 		
			
groep 8 van diverse Almeerse basisscholen.
Josta Visser		
Voormalig productieleider, Theatergroep Suburbia
			
			Tijdens mijn werkzaamheden bij Theatergroep Suburbia was ik assistent van Josta Visser.
			
Zij gaf mij alle vrijheid om me naast de productietaken ook toe te leggen op de vormgeving en 		
			
inrichting van de locatie en het decor van de verschillende theatervoorstellingen.
Bastiaan Gietema
Sjopping Mol en Stichting Art Culture en voormalig wijkaanjager Almere Poort
			
			Bastiaan Gietema was mijn aanspreekpunt bij de realisatie van het kunstwerk In Verbinding,
			
wat ik in opdracht van de gemeente Almere heb ontworpen voor de wijk Tussen de Vaarten.
			
Daarnaast heb ik met mijn vrije werk deelgenomen aan de SjoppingMol in Almere Stad en 		
			
Almere Buiten en heb ik als cultuurscout regelmatig contact met hem over kunstenaars en 		
			
creatieve ondernemers in Almere Poort.
			www.alamira.nl

2/2

