
 CURRICULUM VITAE 
 

Persoonlijke gegevens 
Naam    Fahner 

Voornaam   Nels 

Adres    Anthony Fokkerweg 83 

    2316 ZG Leiden 

Telefoon   071-8901008 / 06-21712941 

E-mail    nelsfahner@gmail.com 

Geboortedatum   6 september 1985  

Geboorteplaats   Hardenberg 

 

Opleiding 
2009-2010 MA Nederlandse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden 

 Specialisatie: Moderne Nederlandse Letterkunde. 

2007-2009 PraktijkStudie Journalistiek & Nieuwe Media, Universiteit Leiden  

Vakken o.a.: journalistieke en redactionele vaardigheden, webtekst en 

internetjournalistiek, audiovisuele journalistiek. 

2006-2009  BA Nederlandse taal en cultuur, Universiteit Leiden 

2003-2006   BA Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden  

Propedeuse behaald. 

1997-2003   VWO, Van Lodensteincollege, Amersfoort 

Profiel: Cultuur en Maatschappij.  

 

Werkervaring 
2015-heden Freelancejournalist en redacteur voor mijn eigen tekstbedrijf, dat zich zowel 

op (kunst)journalistiek als op politieke verslaglegging richt.  

Opdrachtgevers o.a.:  

-De Tweede Kamer (redigeer- en notuleerwerk van plenaire vergaderingen), 

-het Friesch Dagblad, (schrijven recensies en interviews over poëzie en 

buitenlandse literatuur);   

-CW, een christelijk opinietijdschrift (het voeren van eindredactie, schrijven 

van o.a. reportages en portretinterviews). 

-Stichting Senia Literair (het schrijven van publicaties over romans, 

biografieën en museumtentoonstellingen);  

Info en portfolio: www.nelsfahner.wordpress.com  

 

2012-2014   Redacteur Christelijk Weekblad, Leeuwarden (0,7 FTE) 

Werkzaamheden: verzorgen van zowel eindredactie, bureauredactie als 

verslaggeving van dit tijdschrift; het bedenken van rubrieken en series, het 

begeleiden van freelancers. 

 

2011-2013   Webredacteur Leids Universiteits Fonds (LUF), Leiden 

           Werkzaamheden: schrijven van en redigeren van webteksten.  

                            

2009-2011   Medewerker (freelance) dagblad Trouw, Amsterdam  

Werkzaamheden: schrijven van recensies en interviews. 

 

2009 Stagiair dagblad Trouw, Amsterdam 

 Werkzaamheden: schrijven en redigeren van reportages, interviews en 

nieuwsberichten voor de redacties Kunst en Binnenland. 

  



2005-2009 Redacteur bij verschillende tijdschriften en instanties, waaronder het 

Groningse bedrijf BriefopBestelling, het tijdschrift voor Leidse neerlandici 

Metaal, en het juridisch facultair maandblad Novum. 

 

Nevenactiviteiten 

2014-2015 Redacteur verhalen, Christelijk literair tijdschrift Liter.  

Voor Liter beoordeelde en redigeerde ik korte verhalen, en zocht ik naar 

nieuw literair talent met oog voor levensbeschouwing en geloof.  

 

Computervaardigheden  Office, Adobe Première, diverse CMS. 

 

Talenkennis     schrijven spreken lezen   

    Engels  goed  goed  uitstekend 
    Duits  redelijk  redelijk  uitstekend 

    Frans  redelijk  matig  goed 

 

Publicaties Een selectie van mijn publicaties is te vinden op mijn blog: 

www.nelsfahner.wordpress.com 

 

 

 

 


