MICHIEL VOS
Us Correspondent. Journalist, lawyer.

Categorie
Politics, Culture, Music & Society

Type
TV, Radio presenter | Journalist

Inzetbaarheid
Keynote speaker, Moderator/ Presenter, Debate

Talen
EN, NL
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The Netherlands

Biografie
Michiel Vos is Amerika correspondent, journalist
en jurist en met zowel een Nederlandse als
Amerikaanse nationaliteit. Momenteel is hij
werkzaam als Verenigde Staten- correspondent
voor verschillende Nederlandse en Belgische
televisie en radionetwerken. Zo schuift hij
regelmatig aan bij RTL Late Night en is hij zo nu
en dan te horen op Qmusic om over de
Amerikaanse verkiezingen te berichten, die in
November 2016 zullen plaatsvinden. Michiel is
ook regelmatig te zien als verslaggever bij
MSNBC TV in de Verenigde Staten.
Vos vertrok ongeveer een decennia geleden naar
Amerika als immigrant, nadat hij filmmaker
Alexandra Pelosi (de dochter van Nancy Pelosi,
de eerste vrouwelijke voorzitter van het Huis van
Afgevaardigden) ontmoette op het International
Documentary Filmfestival Amsterdam van 2002.
Vos verhuisde naar Amerika om samen met
Pelosi te werken aan Diary of a Political Tourist

(een film over de verkiezingen van 2004 waarin
ze John Kerry volgden). Daarna heeft hij nog vier
andere documentaires geproduceerd. Samen
met zijn vrouw werkte hij ook aan de film Citizen
USA, waarvoor zij de Amerikaanse
staatsburgerschap ceremonies in alle 50 staten
bijwoonden. Daarna besloot Vos van zijn
immigrant-wordt-staatsburger ervaring gebruik
te maken voor zijn eigen TV show over zijn
zoektocht om Born Again in the USA.
In 2013 en 2014 presenteerde en regisseerde hij
zeven afleveringen van zijn eigen TV show My
America. My America is een vierdelige
documentaire-essay over zijn zoektocht naar
zichzelf als een Amerikaan- wat hem uiteindelijk
leidt naar het afleggen van de ‘Pledge of
Allegiance’ tegenover de Amerikaanse vlag,
samen met president Barack Obama. Voor
seizoen twee van My America, ging Vos nog een
stapje verder door zijn persoonlijke verhaal te
vertellen over de Two America’s, die hij elke dag
ervaart.
Vos zijn ervaring gecombineerd met zijn kennis
over de Amerikaanse politiek, heeft hem
gemaakt tot een journalist en jurist voor de
Nederlandse en Belgische televisie en radio en
veelgevraagd dagvoorzitter en spreker.
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