
Lobke de Boer      Regie & Spel CV 

Geboortedatum 	 	 5-11-1997

E-mail adres	 	 lobkedeboer@live.nl / info@okocasting.nl

Woonplaats	 	 Amsterdam


Diploma	 	 	 VWO (afgerond op het Gerrit v/d Veen college)

Studie	 	 	 HBO Afgestudeerd aan Nederlandse televisie 	
	 	 	 	 & filmacademie - Lichting 2020 - Regie fictie 


2010 Verborgen verhalen (afl. Verborgen Toegang)

C1000 commercial

Jumbo commercial

Tv-serie Docklands (12 afl.)

2011 Tv-serie Hoe overleef ik? (12 afl. personage Esther)

Volwassen worden - geregisseerd door Jan Pool (voorlichtingsfilm) 

Mona toetje commercial

2012 Tv-serie Spangas (97 afl. personage Philline)

Bowy is binnen - one night stand 

2013 Bioscoopfilm Soof (personage Sasha)

De vloer op junior - seizoen 1 

Finale Rozentuin theater in Carré

2014 Tv-serie Noordzuid (10 afl. personage Roos)

Paradise #9 - 48hours project 

Set me free - hoofdrol in korte film geregisseerd door Julia Lürsen

De vloer op junior - seizoen 2

Bijenkorf afdeling kinderschoenen - 12 maanden gewerkt

Presentatrice voor voorlichtingsfilmpjes van de politie (vraaghetdepolitie.nl)

Kunstbende 1e prijs Theater gewonnen

Casting director assistent - Elskeskast casting

Toneelstuk Over god enzo - gespeeld in het Bellevue en Compagnie theater

2015 De vloer op junior - Seizoen 3

Het land van Lubbers - bijrol

Presentatrice voor voorlichtingsfilmpjes van de politie (vraaghetdepolitie.nl)

De prooi geregisseerd door Dick Maas - bijrol

Voorstelling De gelukkigste dag - 70 voorstellingen gespeeld door heel Nederland

Zandloper - zelf geregisseerde korte film

2016 Wisten wij veel - zelf geregisseerde korte film gefinancierd d.m.v crowdfunding

Aangenomen op de filmacademie - richting regie fictie 

Bioscoopfilm Soof 2 (personage Sasha)

De vloek van Pegasus (hoofdrol, 17 draaidagen)

Pastel - 48hours project, geregisseerd in samenwerking met Joris Tobé

Reportage gemaakt voor de Kunstbende finale

2017 Horeca baan in Café Bax

Another one bites the dust + Gleuf - 2 korte films geregisseerd gedurende het 2e jaar 
op de Filmacademie.

Gleuf - 2e jaars film aan de Filmacademie 

Commercial - De bumper voor het 2e jaars filmacademie festival (regie)

mailto:lobkedeboer@live.nl
http://vraaghetdepolitie.nl
http://vraaghetdepolitie.nl


2018 Horeca baan in Café Bax

Meegespeeld in een korte film voor een Museum in Denemarken

Commercial El Jefe - Commercial voor Filmacademie (regie) 
Impasse - Korte film geregisseerd gedurende het 3e jaar op de filmacademie

2019 Terug naar Zotteken Waes - Afstudeerfilm aan de Filmacademie (regie)

2020 Bumper lichting 2020 - korte openingsfilm van het Keep an Eye filmfestival (regie)

Hoe mijn keurige ouders in de cel belandden - 40 draaidagen regie-assistent van 
Johan Timmers. 

Kerstclip “Eindelijk Kerstmis” - Maaike Martens 


