
 

 
 
 
   
 
 
 

Ervaringen 
 

2014:  Make-up voor de film Lee & Cindy C., oud België producties 
Make-up De bunker, eyeworks 
Docent basis make-up en make-up voor gevorderden bij Syntra West 
Make-up en haar voor de film Michiel de Ruyter, Cri de coeur 

2013:  Make-up aspe seizoen 10, skyline 
 Make-up Wraaklijn Bert (familie), Conception 
 Oprichting Liza’s wereld  
2012:  Make-up Aspe seizoen 9, skyline 
2011:  Make-up Aspe seizoen 8, skyline 
 Make-up spotje uncle bens 
2010: Make- up spotjes meubelen gaverzicht, living Stone 
 Make-up bumpers vlaanderen vakantieland, conception 
 Make-up videoclip Tatjana Storm, conception 
 Make-up Aspe seizoen 7, skyline 
 Make-up film “ groenten uit balen “,skyline 
2009: Make-up Aspe seizoen 6, skyline 
 Make-up Spotjes meubelen gaverzicht, living Stone 
 Make-up en kostuum voor belga vox film, conception 
 Nog enkele losse opdrachten voor vtm 
2008: Make- up Aspe seizoen 5, skyline 

Freelance make- up bij vtm voor oa; ranking the stars, jim, de grote volksquiz, 100 hete vragen, 
groene vingers, mijn restaurant, het 6de zintuig, mooi bloot, tv makelaar,… 
Make-up spot voor de haven van gent, conception 

2007: Make- up Aspe seizoen 4, skyline 



 

Freelance make-up bij vtm voor oa; sterren op het ijs, tv makelaar, wie wordt de man van…,trots 
van vlaanderen, roadshow, jim, het nieuws, superhond,… 
Make-up spotjes meubelen gaverzicht, living Stone 
Make-up  en pruiken“ KNT “ conception 
Make-up en pruiken “ samen leven, samen lachen “ conception 
Make-up reclamespot VW 
Make-up internetspot voor NICO, living Stone 
Make-up spot come a casa via vtm 
Make-up wintermuziekspecial vtm 
Make-up reclamecampagne vlaanderen vakantieland, conception 

2006: Make-up spot “ de gazet van Antwerpen “ havana 
Make-up eindejaarscampagne van de lijn, living stone 
Make-up reclamecampagne vld, Renaat Coppens bvba 
Make-up spot “ de werkwinkel “ Renaat Coppens bvba 
Make-up voor spot Middelburg, conception 
Make-up spotje “ shoppen in Oostende “ conception 
Kleding en pruiken “8vrouwen” vlaams fruit 
Make-up voor spotje “ telenet, lord of the cable “ Renaat Coppens bvba 
Make-up  “ Maxxime “ conception 
Make-up “ webcameraden “ conception 
Make- up “ KNT “ conception 

2005: Make-up “ webcameraden “ conception 
 Make-up “ KNT” conception 
 Make-up studentenfilm “ sense for pleasure” van Matthias Lebeer 
 Make-up bedrijfsfilm “ better together “ Renaat Coppens bvba 
 Make-up lanceringsvideo voor Bekaert, Renaat Coppens bvba 
 Make-up kortfilm “ het bladelin mysterie” conception  
 Kleding kortfilm “ dag opa “ taurus productions  

Make- up bedrijfsfilm vdab, Renaat Coppens bvba 
kleding Tommy the musical, TMG en Big league theatricals inc. 

2004: Make- up 2de reeks rupel, conception 
 Make- up studentenfilm “ tv diner” van Ian Swerts 
 Make-up toneel Dadizele 
 



 

2003: Make- up 1ste reeks rupel, conception 
Make- up voor d’ Ostendsche revue & toneel Dadizele 

2002-03-04: evenement kunstkijken te Roeselare 
2001-2002:  Stage bij studio 100 en studio’s amusement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liza Bekaert   +32 (0) 477/37.61.09  info@lizaswereld.be 


