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Persoonlijke missie: 

 
Ik geef op originele en eigenzinnige wijze vorm aan kunst- en onderzoeksprojecten die uitnodigen tot zinvolle 
ontmoetingen tussen mensen, ideeën en werelden. Ik doe dit met de bedoeling om in samenspraak nieuwe 
manieren van samenleven en -werken te onderzoeken en te beoefenen. 
 
Autonome kunstprojecten (2007 - heden): 
 

Reis , Kijk en Luister ( heden) - Onderzoek naar de Wezenlijke Ontmoeting in de vorm van een serie 
maandelijkse bijeenkomsten waarbij ik in gezelschap telkens drie gasten interview over reizen die zij 
hebben gemaakt, of van plan zijn te ondernemen. 
 
Tijd maak je Maandag (2016 - heden) - Strandwandeling aan het begin van iedere werkweek, en 
uitnodiging daartoe. Om offline Rust en Ruimte te ervaren als integraal onderdeel van het werkende 
bestaan. 
 
24-uurs horizonobservaties (2013 - heden) -  Rustgevende en blikverruimende bijeenkomst aan de 
vloedlijn met een etmaal lang zicht op de Noordzeehorizon, met per editie een wisselend thema. 
 
NEW HORIZONS (2011 - 2014)  - Een jaar lang fotografeerde ik ieder uur de Noordzeehorizon. Een 
selectie uit de resulterende 8.785 horizonportretten zijn gepubliceerd als een omvangrijk en 
prijswinnend kunstwerk-in-boekvorm en in diverse tentoonstellingen. 
 
Groeten uit 2013 (2013) - Automatisch, real-time & online publiceren van al mijn uitgaande e-mail. 
Vervolgd in 2014 onder de naam Groeten uit 2014. 
 
Us Europeans  (2007-2008) - Jaarlange rondreis door alle EU lidstaten om 2.700 jongeren te 
interviewen over hun dagelijks leven. Resulterend in de publicatie Crossroad Europe (2009) en enkele 
tentoonstellingen. 
 
+ Kraanwater Graag! (2013 - heden), Ik ben er (2015), El Bonte Stoet (2015), De Grote Gezellige 
Zwijgpicknick (2015), Het Zingende Gasfornuis (2015), Retourtje Groningen (2014-15), Open 
Coffee Bomenbuurt (2012-2015), Poldermotieven (2011), Best when shared (2002-2009). 

 
Werk in opdracht en/of dienstverband (2001 - 2010): 
 

Investment scout @ Funds for Fun (2009-2010) - Scouten van kansrijke bedrijven en projecten om in 
te investeren, in opdracht van internationaal opererende private investeerders.  
 
Strategy analyst Mergers & Acquisitions @ Forward Consultancy (2004 - 2007) - Initiëren en 
implementeren van deelnames, overnames en samenwerking in opdracht van een netwerk van 
Europese telecom-operators. 

 



International Account Manager @ Hi Touch Imaging Technologies (2003)  - Opbouwen van een 
internationaal verkoop- en distributienetwerk voor dye-sublimatie fotoprinters. 
 
European Trade & Marketing Specialist @ State of Maryland EU Office (2001-2002)  - 
Marktonderzoek en vertegenwoordiging voor bedrijven uit Maryland met belangen of ambities in 
Europa. 

 
Competitive Intelligence Analyst @ Euroman Paris (2000) - Detective in werving en selectie van 
personeel en niet-publieke bedrijfsinformatie. 
 
+ Sfeervanger: fotograaf van zakelijke bijeenkomsten (2013 - 2015) - Community builder @ Cowork 
Company Leiden (2009-2010). 

 
Opleidingen en studies (1992 - 2004): 
 

Journalistiek (2003 - 2004: propedeuse) - Fontys Hogeschool Tilburg 
 
International Business and Marketing Studies (1997 - 2001: bachelor degree) - Haagse Hogeschool  
 
Internationale uitwisseling (2000: certificaat) - Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-
Ferrand 
 
Atheneum (1992 - 1997: diploma) - Hofstadlyceum Den Haag 

 
Talenkennis: 
	  

Vloeiend: Nederlands, Engels, Frans 
Basiskennis: Duits, Spaans 
Leuke woordjes: Zweeds, Pools 

 
Waar je me kunt vinden of volgen: 
 

 brunovandenelshout 

 bruno.vandenelshout 

 photologix 

 weblog: ready2amaze 

 nieuwsbrief: Mee op Avontuur 

 
Adresgegevens: 
 

Bruno van den Elshout 
Cederstraat 138 
2565 JS   Den Haag - NL 
info@photologix.nl 
06 146 33 072 


