
Laurian Serno 
filmmaker, acteur en presentator 
 

PERSOONLIJK 

 

Naam:   Laurian Serno 

Leeftijd:  18 

Geb. plaats:  Gouda 

Nationaliteit:  Nederlands 

Telefoon:  06 15307115 

Website: www.serno.nl 

www.devaldefilm.nl 

E-MAIL:  management@serno,nl 

 

OPLEIDING 

 

jaar Opleiding Docent 

2019  Workshops regie Steven van Roosmalen, Den Bosch 

2019 Workshops acteren Hans pronk, Utrecht, Gouda 

2017- heden Tapdance (advanced level) 

BplusC, NJMT 

Javed Scanel, Leiden, Amsterdam 

2016 - 2017 Lucia Marthas Institute for performing arts Weekendopleiding dans, Amsterdam 

2013 – 2019 GSG Leo Vroman Havo/VWO opleiding, Gouda 

2014 – 2015 Winford College (privé-school) Privé les/ brugklas in Billy Elliot-periode 

2006 – 2013 St. Aloysius Basisschool, Gouda 

 

 

ARTISTIEKE/WERKERVARING 

 

jaar Opdrachtgever/Productie Rol / activiteit: 

2020 - heden Div. bedrijven: ZorgSubsidieKalender, 
MaxLifestyleCoaching, A.A.I. centrum De 
Klimop 

Content producer (editor/filmer) 

2020 Deep Thought Productions 
(Ziggo/Vodafone) 

Acteur in interne clip/commerical 

2020 - heden Cirque-it – youtube kanaal Regisseur en productie van dans-video’s 

2019 Middelbare scholen Roermond/Tilburg Docent workshops acteren 

2018 - 2019 De Val – Short Movie, eigen productie 

www.devaldefilm.nl 

Regisseur/ producent (thema: 

depressie) 

2018 NTR:  De Dierendetectives  

(NPO3, 13 afleveringen) 

Presentator kinderprogramma 

 

2018 Mediawijzer - Mediamasters  Presentator, game te zien op 2/3 van 

alle basisscholen 

2017 – 2018 Film: ‘’Als… ‘’de film 

Perennial Productions 

Acteur, hoofdrol, ‘Ferron’ (thema: 

pesten) 

2018 Radio 3/ top2000  Acteur in commercial 

2017 Dreft Acteur in commercial 

2017 LibertyGlobal Acteur in commercial 

2017 RTL/Talpa – Time to dance Artiest in TV-Dansshow 

2017 NPO – Zappsport 

 

Presentatie item over tapdance in 

Zappsport 

2016 – 2017 Diverse theaters Gouda, Noordwijk, 

Hoofddorp 

Groeps- en solo-dansoptredens 

2016 – 2017 Efteling – musical gelaarsde kat Artiest hoofdrol kindercast: Kleine Tim 

http://www.serno.nl/
http://www.devaldefilm.nl/


 

2016 AVROTROS – Musical Sing-along 

 

Artiest dansoptreden Uitmarkt 

Amsterdam 

2016 RTL/Talpa – Superkids Artiest in TV-show/talentenjacht 

2016 AVROTROS - New Musical Star (12 

afleveringen) 

1 vd. 12 ‘sterren’ van deze 

talentenjacht 

2014 – 2015 Stage Entertainment - Billy Elliot de 

musical 

 

Acteur, danser, Hoofdrol Billy Elliot, 

intensief trainingsprogramma 

half jaar optredens in Circustheater 

Scheveningen 

  

SKILLS 

Video-editing:   Adobe: Premier Pro, After Effects, Audition en Photoshop 

Talen:   Nederlands, Engels, Frans, Bulgaars 

Rijbewijs:  B 

Dans:   Klassiek (ballet), Tap, Jazz, modern, urban, hiphop 

Hobbies:  pianospelen, fitness, turnen, boksen, film 

Competenties: Leiderschap en visie, discipline, organisatie-talent, kritisch, aandacht voor 

detail, reflectie-vermogen, snel omschakelen. Auto-didact. 

REFERENTIES 

 
Hans Pronk, regisseur en psycholoog van de Film ‘Als’ bij de opnames van deze film in 2017:  

 

‘Ik heb het heel fijn gevonden om met Laurian samen te mogen werken. Hij heeft natuurlijk al veel 

theaterervaring en behoort bij de besten van Nederland. Film-acteren is natuurlijk anders en het is voor 

mij een hele eer om met Laurian samen zijn eerste stappen als filmacteur te hebben mogen zetten. Ik 

heb van hem genoten. Ik herhaal mijn advies dat ik op de laatste dag uitsprak: hij behoeft een goede 

leerschool om zich verder te bekwamen. Ooit zal hij er achter komen, om de woorden van mrs. 

Wilkinson vrij aan te halen, 'wat voor miezerig acteerschooltje dit schooltje in Vught was'.  

 

Laurian is goed in de samenwerking; hij zeurt niet. Hij doet iets met de feedback en ervaart deze niet als 

kritiek. Hij is zelfkritisch en al in staat om te reflecteren. Zijn acteren is goed, hij pikt dingen snel op. Hij 

weet een personage neer te zetten; het incorporeren is een volgende stap. Laurian is in een groep 

bescheiden en vertoont een keurig gedrag. Hij respecteert zijn medespelers en heeft een gezonde 

houding jegens autoriteit. Laurian heeft zijn uiterlijk mee; hij is een knappe jongen die het op beeld héél 

goed doet. Hij heeft een bescheiden uitstraling en is zeer gedisciplineerd. En heel belangrijk: Laurian 

geniet van wat hij doet!’ 

. 

___________________________________________________________________ 

 

Claire Schuyffel, actrice bij de opnames van de film De Val in 2019: 

 

‘Ik kende Laurian van een ander filmproject en ik was vereerd dat hij me vroeg om een rol in zijn eigen 

film op me te nemen; Laurian was op de set communicatief, enthousiast, gepassioneerd en enorm 

gedreven. Daarnaast luisterde hij goed naar wat de acteurs te zeggen hadden en wat hun wensen 

waren, en probeerde altijd zo goed mogelijk uit te leggen naar wat hij zelf voor ogen had in een 

bepaalde scène of voor een bepaald personage. Hij mag hartstikke trots zijn op wat hij allemaal voor 

elkaar heeft gekregen en ik hoop dat het eindresultaat helemaal naar zijn wens is. Ik hoop in de 

toekomst absoluut weer met hem samen te mogen werken!’ 

 

___________________________________________________________________ 


