
Dennis Boxem

Freelance fotografie, copywrite & vormgeving 
 
In de afgelopen 15 jaar werkte ik op freelance basis voor: Oor, Aloha, 
Feedback magazine, Opscene, Drummerszone.com, Sticks (DE), Drummer 

magazine (UK), Modern Drummer (VS), Drum Magazine (VS), Percujista (PL), Bat-
teur (FR), Rhythm & Drums Magazine (JP) Meinl cymbals (DE), Sonor drums (DE), 
Paiste cymbals (CH). Als vormgever werkte ik voor Wegener en Keijser 18.

‘99
sinds

Volvo Klassieker Magazine 
Journalist & fotograaf
 
Een van mijn grote passies is het sleutelen aan en rijden in klassieke 

auto’s. Voor Volvo Klassieker Magazine maak ik met enige regelmaat interviews, 
reportages en achtergrondverhalen waar ik ook de fotografie bij verzorg.

‘12
sinds

ClassicProof.com 
Blog/Social media kanaal voor fans van klassieke auto’s  

Sinds 2016 run ik in mijn vrije tijd ClassicProof.com, een tweetalig blog 
voor klassiekerfanaten. De website trekt inmiddels een paar honderd bezoekers per 
dag. Op Twitter heeft Classic Proof inmiddels meer dan 15.000 volgers, op Instagram 
bijna 4000. Twitter: @classicproofmag Instagram: classic_proof

‘16
sinds

Dennis Boxem
geb: 28-04-1977 (40) 

In de boomgaard 10
2661JD Bergschenhoek

06-51105987
010-8220457
dboxem@gmail.com

Computer Skills: 
Zeer bedreven met: 
Microsoft Word 
Adobe Photoshop
HTML & CSS
Content Management Systemen
Search Engine Optimisation 
Adobe Premiere 
Adobe Indesign  

Kan overweg met:  
Adobe Illustrator  
Logic Pro 
Microsoft Excell 
Microsoft Powerpoint

Fotograaf & Journalist

C   U   R   R   I   C   U   L   U   M      V   I   T   A   E

Opleiding: 
1990 -1995  Dalton Voorburg - Havo

1996 - 2001 School voor Journalistiek
HBO- Utrecht 
afstudeerrichting redactionele vormgeving

Keijser 18 Mediaproducties 
Journalist & fotograaf, Hoofdredacteur (2001) 
Studiofotograaf (2007)

In 1999 begon ik als testredacteur en fotograaf voor Slagwerkkrant. Als vanzelf-
sprekend kwamen daar al snel de eerste interviews en achtergrondverhalen bij. In 
vijftien jaar tijd schreef ik meer dan 2000 pagina’s Slagwerkkrant vol, en publiceerde 
ik honderden foto’s. Verhalen variërend van uitgebreide tests van drumstellen en 
bekkens tot interviews, fabrieksbezoeken, praktijktips en beursbezoeken. 

Sinds 2001 maak ik deel uit van het hoofdredactieteam van Slagwerkkrant, en in 
die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor de planning en afhandeling van alle 
recensies, product-tests en achtergrondverhalen. Daarbij hoort ook de communicatie 
met freelancers, sales, marketing, vormgeving en derden. 

Sinds 2007 ben ik binnen onze uitgeverij verantwoordelijk voor alle in-house studio–
fotografie. Met simpele middelen en in een kleine studio maak ik productfoto’s van 
professioneel niveau.

De bladen van Keijser 18 zijn zeer actief online. Voor Slagwerkkrant doe ik regel-
matig video-interviews die door mijzelf worden gemonteerd. Wekelijks publiceer ik 
een aantal online nieuwsberichten, en zodra de tijd het toelaat een blog. Kijk voor 
een impressie van mijn werk op www.slagwerkkrant.nl. 

‘99
sinds

Talen: 
Naast een perfecte beheersing van de Nederlandse 
taal spreek en schrijf ik Engels op near-native 
niveau, en kan ik mij prima redden in het Duits. 

Hobby’s:
Ik zit regelmatig achter het drumstel en doe met 
mijn verschillende bands tot zo’n 30 optredens per 
jaar. Daarnaast ben ik gek van klassieke auto’s en 
breng ik veel tijd door achter het stuur en onder de 
motorkap.

Referenties: 
Mark van Schaick 
(oud hoofdredacteur Oor, Slagwerkkrant, Gitarist)
06-55891857

Radio 3FM 
Internetredacteur
 
Verantwoordelijk voor de online-content en muzieknieuws. Ik deed onder 

andere exclusieve interviews met sterren die naar de studio kwamen en deed verslagen 
van de vele 3FM evenementen. 

‘00
tot ‘01


