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 Образование 

2012 -2013 – Animation Sans Frontieres – международна анимационна продукция 

2011-2012 – Utrecht School Of The Arts – магистър анимация (cum laude) 

2008-2012 - Utrecht School Of The Arts  - бакалавър анимация (cum Laude) 

2007-2008 – Utrecht School Of The Arts – подготвителен курс по илюстрация  

 

 Професионален опит  

Продуцентски опит  

2013 – Mister Lee – продукция и управление на късометражни анимации 15+ 

международни творчески форми  

2010 – до момента - Анимационен фестивал KLIK! Амстердам - започва като 

асистен продукция; в момента изпълняваща ролята на младши директор (12, 000+ 

посетители годишно, отговорник продукция, комуникация и програма) 

2010 – 2011 – iL Luster Production  - асистент продукция и дистрибуция на 

късометражни филми 

2009 – 2011 – HKU@GSA Mixed Media Festival – основател, продуцент и отговорник 

комуникация на студентски филми  

 

Опит като аниматор 

2007-до момента – Life in Cartoon Motion –  аниматор на свободна практика - 

съзадава флайери, илюстрации, лога, уебсайтове  



2012-2013 – Flashing By – директор, продуцент, сценарист, дизайнер и аниматор на 

дипломния си филм 

2011-2012 – KLIK! Amsterdam Animation Festival – заедно с още 11 студента по 

анимация е съдиректор, сценарист, дизайнер, продуцент на промота и специални 

трейлъри по нареждане на фестивала KLIK! 

2011 – Violinplay  - директор, продуцент, сценарист, дизайнер  на втория си 

дипломен филм показан на повече от 20 фестивала (от Бразилия до Албания) и 

спечелил голям брой отличия и награди 

2010 – 2011 – Studion Carambolas  - аниматор , сценарист, дизайнер на герои; 

съзадател на промота за марката на студиото 

 

 Награди и постижения  

2013 – поканена като член на селекционната комисия на МФАФ „Златен Кукер”.  

2013 – избрана в престижната 25та конференция на Асоциацията за анимационни 

учения с тезата си на тема: Pushing The Background To The Front 

2012 – 2013 – печели стипендия за Animation Sans Frontieres и Cartoon Movie 

2011 – 2012 – печели награда за най-добър детски филм на МФАФ „Златен Кукер”; 

печели многобрайни отличия и е включена в редица най-добри програми и 

специални двд-та с късмоетражния си филм Violinplay 

 

2010 – до момента – пише за холандски блог по анимация (90к читатели на месец) 

2008 – до момента - Utrecht School Of The Arts – участва в училищни дейности, 

организира отворени дни за студенти, участва като съдия на кандидат-студентски 

изпити.  

 

 

 


