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TV  &  ELOKUVA 

2015  Hinnalla  millä  hyvänsä         Stone-artistin  ihailija            Samuli  Valkama, ohjaaja 
2014  STM Kaste-hankkeen 

         esittelyvideo  (youtube)                                                    Kala  Productions 

2013  Fatima                                 Charlotte                                Naima  Mohamud, ohjaaja 
2012  Tähtitaivas talon  yllä            Kyllikki                                    Saara  Cantell, ohjaaja 
2010  Jos rakastat                        Muru  pienenä                         Neil  Hardwick, ohjaaja 
2009  Risto  Räppääjä  & 

         Polkupyörävaras                Sairaalan  lapsi                        Mari  Rantasila, ohjaaja 
2002  Pieniä  eroja                         Tarsalan  tytär                         Mari  Rantasila, ohjaaja 

TEATTERI 

      2016  Shrek                                 Teini-Fiona, peltimies             Helsingin  Kaupunginteatteri 

       2016  Suruttomat                           Katri                                        Sellosali/ Juvenalian  musiikkiteatterikoulutus 

       2015  ME-laulu  ja  monologi-ilta                                                     Juvenalian  musiikkiteatterikoulutus 

2014  Sydämen  liekki                      Cupido                                    Suomen  kansallisooppera, musiikkiteatteriryhmä 

                                                                                                     Par(r)asvalot 

2013  Lennätysen  kirja                    Rap-artisti                               Suomen  kansallisooppera, musiikkiteatteriryhmä 

                                                                                                     Par(r)asvalot 

2013  Armi                                       Armi  pienenä  (video)             Helsingin  kaupunginteatteri 

2012  Salamatkustaja                      Lentoemäntä                          Suomen  kansallisooppera, musiikkiteatteriryhmä  

                                                                                                     Par(r)asvalot 

2010  Peter Crimes                        Kalastajakylän  lapsi                Suomen  kansallisooppera 

MUSIIKKI 

2015  American  Songbook            Solisti                                       Sellosali, Juvenalian  musiikkiteatterikoulutus 

         Big  Band-konsertti  

2000-2015  Keski-Helsingin           Sello, Piano  

                   musiikkiopisto 

ÄÄNITYÖ 

     2014  Lasten  tilastollisen  vuosikirjan  esittelyvideo                         Kala  Productions 

KOULUTUS 

      2017-2018 Laajasalon opisto, näyttelijäntyö I  
2014-2017  Kallion  ilmaisutaidon  lukio  

Laulu: Laura  Virtala, Hanna  Kaila, Jutta  Annala 

Näytteleminen: Juvenalian  musiikkiteatterikoulutus 2014-, Suomen  kansallisoopperan 

                            musiikkiteatteriryhmä  2011-2015 

Tanssi: Helsingin  tanssiopisto: jazz, steppi, Suomen  kansallisooppera: nykytanssi 

ERITYISTAIDOT 

     Sello, piano, bändisoittimet, nuotinlukutaito, musiikin  teoria 
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