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KOULUTUS 
                                    Keuda Kerava, 2010-2013 
                                    Prosessinhoitajan perustutkinto 
                                    Kemianteollisuus 
 
                                    Heo Kansanopisto, 2015-2016 
                                    Draamalinja 
                                    Näyttelijäntyö 
 
TEATTERIKOKEMUS 
 
                                    Keravan nuorisoteatteri KNUT, 2009-2014 
                                    Useita rooleja monissa kesäteatteriesityksissä sekä sketseissä  
 
                                    Heo Kansanopisto 2015-2016 
                                    Draamalinja, näyttelijäntyö 
                                    Useita rooleja perinteisessä-, fyysisessä -ja ääniesityksessä 
  
                                    Ilves-Teatteri 2017- 
                                    Useita rooleja uusien näytelmässä, jossa on kolme erillistä slottia  
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Olen soittanut kitaraa noin viisi vuotta ja harrastan bänditoimintaa sekä musiikin tekemistä silloin 
tällöin. Nuorisoteatteria harrastin viisi vuotta (2009-2014). On ollut useita ja erilaisia rooleja 
kesäteattereissa sekä muissa esityksissä ja sketseissä. Olen ollut mukana näyttelemässä kolmessa 
lyhytelokuvassa. Näistä yksi oli minun ideani, jota myös käsikirjoitin ja ohjasin. Heo kansanopistolla 
teimme myös lyhyitä sketsivideoita, joissa näyttelin. Lisäksi esitimme talvella 2015 Reko Lundánin 
tekstin Teillä ei ollut nimiä ja keväällä 2016 esitimme Bertolt Brechtin tekeleen Kaukasialainen liitupiiri. 
Toukokuussa kehitimme fyysisen teatterin -sekä livekuunnelma esitykset aiheesta turvapaikanhakijat. 
Syksyllä teimme uuden livekuunnelma esityksen samasta aiheesta ja esitimme sitä neljä kertaa 
Kallion kirkossa. Pääsin syksyllä 2017 pääsykokeiden kautta Ilves-Teatterille, jossa esitimme kolmen 
slotin näytelmän.  
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