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CV Caro Sicking

Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden, in de Nederlandse taal en letterkunde, 1987

Propedeuse in de Politicologie, RUL, 1986.

t o t 1 9 9 6

Tien jaar werkzaam geweest bij galerie Hüsstege in ’s-Hertogenbosch.

Werkzaamheden het dagelijks bestuur van de internationale galerie voor hedendaagse kunst, beden-

ken van tentoonstellingsconcepten en tot uitvoering brengenw.o. internationale beeldentuinen, beel-

den in de stad en landelijke thematentoonstellingen.

Andere werkzaamheden: de begeleiding van drukwerk, schrijven van kunsthistorische teksten, inlei-

dingen in catalogi enmonografieën van beeldend kunstenaars.

Daarnaast publiceerde zij artikelen in landelijke kunstbladen, zoals Kunstbeeld, Tableau, Kunstwerk,

Art Nl e.a.
e n k e l e b o e k e n

- beurscatalogus The European Fine Art Fair, Mecc, Maastricht 1990 (engelstalig)

- Het Spel en de Regels, ‘s – Hertogenbosch, 1991

- Joost Sicking, 1932-1986, met Maarten Beks, Wijk en Aalburg 1993

- Galerie Hüsstege 1970 – 1995, ‘s - Hertogenbosch, 1995

- Tekens in de Tuin 7, Loon op Zand, 1995

- Lijfelijk Contact (ook redactie), Zwolle, 1998

- Dertig jaar Galerie Hüsstege, ‘s - Hertogenbosch, 2000

- Piet Teraa, La Rochelle, Frankrijk, 2000

- ‘Van twee kanten bekeken, Ronny Delrue ontmoet Sigrid Adriaens’, Arte Bene, Den Haag, 2002

- Website van beeldhouwer Rowan Gillespie, Dublin, Ierland

- Pál B. Stock, Paintings, New York, 2004

- Ies Schute, één houding, één boodschap, één formaat, ‘s -Hertogenbosch, 2005

v a n a f 1 9 9 6

Sociaal juridischwerk voor uitgeprocedeerde vrouwen en kinderen. Stichting Vast, ’s-Hertogenbosch.

Lezingen en publicaties over deze problematiek, waaronder: Conference Proceedings, International

Conference on Refugee Women Fleeing Gender-based Persecution, door Canadian Council for Refu-

gees, 2001

Column inKunstwerk, ArtNl en later ookArtGalleryUpdate. Inleidingen in catalogi enmonografieën.

v a n a f 2 0 0 2

Fulltime zelfstandig schrijver.

b o u w / i n f r a s t r u c t u u r / r u i m t e l i j k e o r d e n i n g

- Verslag voor Verkeersweek ‘van A naar Beter’, tevens eindredactie, Rijkswaterstaat, december 2001.

- Heijmans, corporate blad ‘Bouwers’ (jaargangen 2002 en 2003)

- DHV, ‘Times Regionaal’(jaargangen 2003, 2004 en 2005), ‘Mirakel’ (personeelsblad 2003) en special

VNG jaarcongres ‘de burger in beeld’, 2005, brochures voor diverse units: ‘natuur’, ‘stedelijke ontwik-

keling’, ‘bedrijventerreinen’, ‘herstructurering’ e.a.



- Martens en van Oord, corporate blad, ‘De Autograaf’

- Claessens en Erdmann, architects & designers, Amsterdam, samenmet Frank van Empel. Twee spe-

ciale uitgaven met korte verhalen: ‘ontmoeten’(2003) en ‘ontdekken’ (2004). ‘Ondernemen in de stad’

werkgroep (2004).

- ‘VIBA, 25 jaar bouwen aan de toekomst’ in Gezond Bouwen enWonen, Vereniging van Integraal Bio-

logische Architecten (2003)

m i l i e u / e n e r g i e

- Dialoogmet de omgeving, DHV, boekje bij Sustainability congres mei 2003.

- ‘De wereld van BP, een dag op een productie-eiland in de Noordzee’, Greenway, BP, 2003

- vijf specials over de liberalisering van de energiemarkt, Essent Retail, samenmetGodfried van derHe-

ijden

- bijdrage aan Beleef 2030, vier toekomstscenario’s van Essent, met Frank van Empel, (2003)

- Ontwikkelen van het concept en het maken en onderhouden van alle content (teksten + foto’s) van

de Intranetsite voor Customer Relations van EssentNetwerk (samenmet Frank van Empel), 2004, 2005.

- Jaarplan ‘presteren, verbeteren, verdienen& verminderen’, Essent Retail, samenmetGodfried van der

Heijden (2004)

s a m e n l e v i n g

- ‘Thuis’, over dak- en thuislozen. Met Frank van Empel 2001, Stichting De Rotonde, Amersfoort

- ‘Werkenmet plezier’, Albron, ARBO-themaboekje 3, 2003

- Rubriek Jongeren en identiteit, Children, Plan Nederland, 2003

- Innovatieve Acties Brabant, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), website, 2003

- TIAS business School, UvT Tilburg, Track, 2003

- ID banen in Tilburg, Kliqmatch, 2003

- Masteropleiding in Advanced Labour Studies / Human Resources van het Amsterdams Instituut

voor ArbeidsStudies, oktober 2003 (samenmet Frank van Empel)

- Bijdrage aan Absolute ontkoppeling, Gewoon dóen!, Strategische Agenda Milieu, Economie en

Ruimte, 2003.

- De Zelfkrant, Daklozen enminimakrant voor ´s Hertogenbosch en omgeving, 2003, 2004

- ‘de opgave van Brabant’, formulering van duurzaamheidsdilemma´s, Provincie Noord Brabant en

Telos (2004)

- ‘Door bundelenmeer kracht´, Provincie Noord Brabant, 2004

- 4P, kwartaalblad van Investors in People Nederland, sindsmei 2004, over de ontwikkeling vanmen-

sen (met Frank van Empel).

- Advies en redigeren ‘Ouders en Schooĺ, Nederlandse Katholieke Oudervereniging, 2003, 2004

- Zo!, SNS bank, 2004

- ‘Van leren kijken naar leren zien’, postdoctorale opleiding tot registercontroller aan de VU,met Frank

van Empel, maart 2005.

- Geefgids, Lenthe publischers - consultants, 2005

- Bijdrage aan het vijfde Provinciaal Milieubeleidsplan, Noord Brabant, 2005


