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Acteur 
Televisie 
“Allemaal Chris” (vtm 2017)

“Coppers” (vtm 2016)  

“Het geheim van Silo” (vtmkzoom 2015) 

„Familie”  (vtm Studio-A 2006-2010) 

„Ik weet wat je deed” (vtm 2010) 

„Louis/Louise” (vtm 2009) 

„Sara” (vtm 2008) 

„Zone stad” (vtm 2005) 

„Spoed” (vtm 2004-2005) 

„Brussel Nieuwstraat” (vrt 2002)  

Theater 
De Quaghebeurs (2018-2019) 

Ghost Rockers on tour 2017” (Studio 100) 

“De Passie” (Ieper 2016)  

E.T.A. - “Het Fakkeltheater”         - „The best of E.T.T.” (Tournee 2003 – 2006)   
       - „Wolken en een beetje regen" (Tournee 2005 - 

2016) 

       - „Charly” (Tournee 2006 - 2008) 

       - „Ma, Pa, Puinhoop” (Tournee 2010-2012)  

       - „Pest en Boonen” (Tournee 2009 – 2016) 

       - „Wapenland” (Tournee 2010 -2015) 

       - „2019” (Tournee 2012-2015) 

„Kunst” (Theater aan de stroom 2015 - 2016) 

„De tante van Charlie” (Theater aan de stroom 2015) 

„King Lear” (Theater aan de stroom 2015) 

„Hand in Hand in Passendale”  

(Theater aan de stroom 2013-2015) 

 „De Schommel” (Theater aan de stroom 2013-2014) 

„Tartuffe” (Theater aan de stroom 2012) 

„Jan De lichte” (Aalst 2012) 

„Als ik groot ben word ik zanger” (tournee 2012) 

„Horen Zien en zwijgen” (2012) 

„Jezus, Maria, Jozef” (2010-2012) 

„De Bemoeial” (2010-2011) 

„Den Derby 2” (2012 Theater aan de stroom Antwerpen) 

 „Den Derby” (2009 Fakkeltheater Antwerpen)” 

„Klooster op stelten” (2004  - 2010)  
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Theater, musical, televisie

Tijdens en na mijn opleiding als acteur te Brussel kon ik meteen 
starten in Antwerpen bij verschillende theaters. Na enkele jaren 
theaterervaring kreeg ik kansen om het televisiedomein te verkennen 
en deed dit jaren onder vast contract. Intussen ben ik freelance 
acteur geworden en kan nu gelukkig sneller de keuze maken tussen 
„de camera’s en de planken” 

Events en productie 

Door als acteur/muzikant te performen kwam ik in aanraking met de 
organisatie van events. Na jaren voor andere eventkantoren te 
werken startte ik in 2009 de firma Bilboer op, die zich specialiseert in 
concept en uitvoering van bedrijfsfeesten. Bilboer zorgt voor de 
creatie en productie waar unieke evenementen centraal staan: 
interactieve events met acteurs in de vorm van formats.

KOEN VIJVERMAN 
 10 Maart 1982 (37 jaar) |  Denderhoutem 
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„Moe en Va – STACH” (SALe-AMi 2003)  

„SALe-AMi - Als je maar een beetje beter je best 
doet” (2005)  

„Spots op West” (Watou – Westouter)  

„Boter bij de vis” (Aalst)  

„Licht” (Brussel)  

„3468”  (Kortfilm)  

„Tijd” (Brussel)  

„Het Pleintje” (Denderhoutem)  

„Papa slaapt” (Tournee)  

„De  Auditie” (Regie opleiding Hogeschool Mechelen.
(kortfilm))  

„Hallo, de Minard” (Gent)   

Musical  
„Zo Mooi, Zo Blond” (Tournee 2017)

“Het geheim van Silo” (vtmkzoom circus 2015) 

„Edith” (Tournee 2010-2013) 

„Ben” (Antwerpen)  

„Charly” (Antwerpen) 

„Millennium 2000” (Tournee Sinterklaasshow)  

„10” (Oostende)  

„Rode Neuzen” (Tournee Sinterklaasshow) 

„Mythology” (Oostende)  

„Speelgoed in gevaar” (Tournee Sinterklaasshow)  

„Jungle Fantasy” (Oostende)  

„De Kroon-Monsieur” (Oostende)  

 

Events en Productie 

Boer zoekt vrouw - De wereld rond (2017-2020) 

“Bilboer event manager” (Zaakvoerder sinds 2009) 
www.bilboer.be  

“Murder-inc” (event begeleiding 2001-2009) 

“Fremantle Media Belgium” (freelance)  

“Help mijn man is een klusser” (vijf) 

“Stukken van mensen” S2-S3 (vier) 

“perfect 2.0” (vijf) 

„3 daagse Hazegras” (2002-2015) 

„Mini Rock Denderhoutem” (2003-2020) 

„SALe-Ami Night” (2003-2009) 

„Kerstconcerten en Kerkconcerten” (2013-2017)  
„Sterren Aan Zee - Kursaal Oostende” (2012-2017) 

Muzikant, Privé en Interesses  

“Poot & Vijverman” - “Muziektheater” (zang, gitaar, piano)  

SALe-AMi - “Muziektheater”  (zang, gitaar, piano) 

Motorrijder  

Muzikale begeleiding “tv-shows" 

Jaren leider geweest bij Jeugdbeweging 

Muziek en teksten schrijven 

Websites maken 

Kickbike  

Hobbykok 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