
Joyce Turek 
Geboren 7 juni 1954 te Fontainebleau, opgegroeid in Rotterdam. 
 
1972  - 1977        Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam 
     en onderwijsacte Tekenen  
 
1980 – 1990 schrijfworkshops bij o.a. Willem Wilmink 
 
1995  - 1998        Academie voor Drama Eindhoven (bachelor) 
              
2008 cursus Trainings-acteren Fontys Hoge School voor 

Theater Tilburg.  
 
2015 cursus fondsenwerving Mocca-Academie  
 
2015-2016 cursus stem-acteren door Ben Maasdam. 

  
werkzaam als: 
1977 - heden     zelfstandig beeldend vormgever/ontwerper 
1977 - 2016    docente tekenen/drama in het voortgezet onderwijs 
     (i.s.k.-nieuwkomers en v.m.b.o.Rotterdam e.o.)  
1972 - heden    (lied)tekstschrijver 
     regisseur / theatermaker / scenarioschrijver 

docente jeugdtheater en kinder-kunst-klas  
docente Rotterdamse Cabaretacademie  
coach/regisseur/choreograaf  
presentatrice  

(eigen) producties/projecten:     
1980 –1984 diverse cabaretvoorstellingen, kinderboeken, 

dichtbundels 
1995 c.d. 'Vrijheid gevangen in een lied' (teksten en zang) 

n.a.v. 50 jaar bevrijding en wederopbouw van Rotterdam, 
i.s.m. componist Jean Wiertz.  

1996 musical 'Mooi Katendrecht' (liedteksten en libretto) i.s.m. 
Jean Wiertz, in de hoofdrol actrice/zangeres Joke Bruijs in 
Theater Zuidplein Rotterdam. 

1996 – 2000 projecten in Marokko :  
wandschilderingen met kinderen uit Casablanca 
(kinderbibliotheek) en Rabat (meisjesweeshuis)  

1998                                   'Met hart en hand' afstudeerscriptie Academie voor Drama  
over het maken van een theatervoorstelling met Marokkaanse  
vrouwen. 

2001     theatervoorstelling 'Beste Buuf' (tekst en regie),  
Samenwerking met componist Marjan de Wilt en vormgever 
Ferdinand Sikken. 

2002 theatervoorstelling 'Hou mijn hart vast', Script i.o. van 
Het Rotterdams Wijktheater. 

1995 – 2016 theatervoorstellingen voor en door kinderen, 
 regie, scenario's, tekst, liedteksten, muziek en vormgeving 

van tientallen kort durende voorstellingen en speelfilmpjes in 
het kinder- en jongeren theateronderwijs en het reguliere 
onderwijs n.a.l. van even zovele onderwerpen, thema's 
gedramatiseerde situaties.  

  



2004 theatervoorstelling 'Later', Script i.o. van Het Rotterdams 
Wijktheater. 

 dichtbundel '7654', verzameld eigen werk. Liedteksten en 
gedichten, uitgegeven in eigen beheer. 

2005 ‘Zand Erover’ idee, concept, basis-script en liedteksten voor 
muzikaal theaterspektakel op het plein Waterpoort in Barendrecht. 

2005 - heden theatervoorstelling voor kleuters ‘Duizendpoot is moe’, 
samen met Marjan de Wilt. 

2007 - heden theatervoorstelling voor ouderen ‘Van oude dingen en 
mensen die voorbij komen’ samen met Marjan de Wilt 
als theaterduo ‘Jong Belegen’. 

2008 cd Jong Belegen zingt ‘Van oude dingen...’, de 7 
liedjes uit de gelijknamige voorstelling. 

2010 - heden theatervoorstelling voor ouderen ‘Van alle tijden’  
 in theaterduo ‘Jong Belegen’ 
2012 Spelbegeleiding en regie-assistenschap bij theatervoorstelling 

‘Bazar Aisha’ van het Rotterdams Wijktheater. 
2013 - heden kleinkunsttheatervoorstelling ‘Waar zijn we gebleven…’ 

in ‘Jong Belegen’ 
 cd ‘Waar zijn we gebleven…’ met een selectie van 

liedjes uit de drie voorstellingen. 
2012 - heden pop-up theatervoorstelling ‘Buurvrouw & buurvrouw’ in 

Jong Belegen. 
2016 tekst lied ‘Tuindorp Vreewijk’, muziek Marjan de Wilt, t.g.v. 

100 jaar Tuindorp Vreewijk in opdracht van de Stichting 
Vreewijk 100.    

2016 tekst en illustraties kinderprentenboek ‘Duizendpoot is 
moe’, uitgeverij Coolegem Media. 

2016 deelregie en tekstbijdragen ‘Status Apart(e), 
theatervoorstelling t.g.v. 100 jaar Tuindorp Vreewijk door het 
Rotterdams Wijktheater. 

 
 
 
Bekroond werk: 
 
in de schrijfwedstrijd van Stichting Conamus, werden vier liedteksten bekroond door Han Kooreneef, 
resulterend in opname van 'Haar laatste tas', 'Goede vrienden', 'Naïef' en 'Treinreis' op de c.d. 'Puntjes 
op de ï', van muziek voorzien door Han Kooreneef, Bert Meulendijk, Martin van Dijk en  
Edwin Schimscheimer.  
In een schrijfwedstrijd met als thema 'uitgaan' van Het Amsterdams Kleinkunst Festival, werd de tekst 
"Mevrouw de Beer" geselecteerd en van muziek voorzien door Martin van Dijk.  
Joyce Turek is lid van de vereniging Popauteurs en aangesloten bij vereniging Buma / Stemra. 
 
Joyce E.M.Turek,  
(Estē beeld.taal v.o.f. en Stichting Estage)  
Berkendaal 157, 
3075 XD Rotterdam, 
telefoon: 010-4324693 / 06-41748363   
 
e-mail:      este@planet.nl 
websites : www.este.nl  
                 www.jongbelegentheater.nl  
 


