Max Urai
Spechtlaan 235
2261 BG Leidschendam
06 4914 0668
maxurai1991@gmail.com

Profiel
Schrijver, recensent, programmamaker.
Vloeiend in Nederlands en Engels.

Opleidingen
2013 – 2017

Creative Writing, ArtEZ Arnhem

2009 – 2012 BA Theater,- Film- en Televisiewetenschappen, Universiteit Utrecht
2003 – 2009 Sint-Maartenscollege Maastricht, N&G

Ervaring
2018 –

Lid van de avondenredactie, Perdu
De redactie is verantwoordelijk voor de programmeringen op de vrijdagavonden.
Ik heb onder andere programma’s gemaakt over Ursula K. Le Guin en metal.

2018 –

Redactielid, Tijdschrift Ei
We publiceren vooral opkomende stemmen, voor wie een plaats op Tijdschrift Ei
vaak hun eerste publicatie-ervaring is.

2017 –

Recensent, De Reactor
Ongeveer elke drie maanden bespreek ik een nieuw uitgekomen roman voor
De Reactor. Omdat de site disproportioneel veel mannelijke auteurs bespreekt
probeer ik zelf alleen boeken van vrouwen te bespreken.

Lente 2016

Literair Stagiair, Vlaams-Nederlands huis deBuren
Voor mijn stage heb ik drie maanden in Brussel gewoond en daar Willem
Bongers-Dek geholpen met de literaire activiteiten van het huis. Ik heb onder
andere podcasts gemonteerd, meegeholpen met de selectie van de Parijsresidentie,
en ik heb een reisgids geschreven over de verhalen op de website citybooks. Mijn
essay over de aanslagen die plaatsvonden toen ik daar zat is op De Optimist
gepubliceerd.

2013 – 2016 Redacteur, Tijdschrift Perplex
In mijn eerste jaar van Creative Writing was ik medeoprichter van het literaire
tijdschrift van de opleiding. Daarna ben ik een jaar hoofdredacteur geweest.
2013 – 2016

Columnist, Cineville.nl
Een paar jaar lang heb ik stukjes geschreven over klassieke films die die week weer
draaiden in Cineville-bioscopen.

Herfst 2012

Webredacteur, festival IMPAKT
Voor en tijdens het festival heb ik stukjes geschreven voor de website en een paar
van de deelnemende artiesten geïnterviewd.

2011 – 2012

(Web)Redacteur, tijdschrift BLIK
BLIK is een studentenjournal over audiovisuele cultuur dat is verbonden aan de
Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studie heb ik twee jaar in de redactie gezeten.
Daarnaast was ik redacteur van de filmrecensies die op de website verschenen.

2011 – 2012

Dramaturg, Praktijk Bureau Video.
PBV is een bureau van de UU waar studenten hulp en en materiaal krijgen om
films te maken. Ik hield me vooral bezig met scripts.

Werk
2017 – 2018

Keukenmedewerker, Thrill Grill

2014 – 2017

Transcribent, Het Notuleercentrum

2010 – 2014 Rondleider, Museum Van Speelklok Tot Pierement
2007 – 2009 Lid van de Jongerenraad Maastricht

