
DIPLOMA 

MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS 

NI. A.V.O. 

D E 	directeur 	 van 	de Mavo van het 

Koninklijk Conservatorium 

te 	 's-Gravenhage 	 en de secretaris van het 
eindexamen middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, aan deze school afgenomen 

in her jaar 19 83 	verklaren dat Eugène W.D.M. 
KORTEKkAS 

geboren 	17 april 	 19 66 te 	Breda 

aan bovengenoemde school met gunstig gevolg her eindexamen middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs heeft afgelegd. Dit examen is afgenomen, voor zover het betreft 

dagscholen, volgens het Eindexamenbesluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o. -m.a.v.o. en 

voor zover het betreft avond- of dag-avondscholen, volgens het Eindexamenbesluit 

avondscholen v. w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 

Het examen heeft de zes aan ommezijde vermelde vakken omvat, welke zijn geëxa-

mineerd op het daarachter aangegeven niveau. 

's-Gravenhage 
	

10 juni 	 1983 

De secretaris van4 he indexamen: 	De 	directeur 

Handtekening van de geëxamineerde: 

/ 

' i•r )S.) 	5' - 2 



curriculum vitae 
E.W.D.M. Kortekaas 
geboren 17 april 1966, Breda 

1979/1 983 MAVO in Den Haag, examen frans, engels, aardrijkskunde c-niv. en nederlands, 
geschiedenis, dans, d-niv. 

197811983 Ballet in Den Haag op het kon. conservatorium. 

1984 HBO Ballet in Den Haag op het kon. conservatorium, audities Nationaal Ballet, 
Nederlands Danstheater, Theatre National Opera De Paris, rotterdamse dansacademie, 
Michael Clark & Company, Stichting Danserswerk, Djazzex. 

1985 Stichting BT2, Het Gulliver Festival in de bijlmer Amsterdam. 

1987 Organisatie Festival in het kader van symposium over stadsvernieuwing. 

1988 voorzitter Stichting Groot Manhattan. 

1990 secretaris Stichting De Binnenweg. 

1990 werkervaringsproject De Raad Voor Jeugdbeleid in Haarlem. 

199011991 werkervaringsproject Jeugd onderzoek vrijetijdsbesteding Nederhorst den Berg. 

1993/1994 seizoensgebonden menukaart voor restaurant Hofstede De Cleyburch te 
Noordwijk. 

1998 tot heden Manhattan Project: web bouw en onderhoud, gaingate.com , uitwerking 

model gaingate & trybe, globaal bewustzijn, younger policy, ID-recht, fotograaf en editor 
Rotterdam Graffiti straatkunst rotterdam 600 fotos, buurt petities tegen overlast. 

200112002 web bouw, restaurant Hofstede De Cleyburch te noordwijk. 


