
Rémi  DUHAMEL  
né	  le	  27	  novembre	  1967	  à	  Versailles,	  marié,	  trois	  enfants 	  
6	  rue	  Thimonnier	  –	  75009	  Paris	  
06-‐14-‐17-‐69-‐29	  /	  01-‐45-‐26-‐02-‐61	  -‐	  remiduha@sfr.fr	  	  

CV	  en	  ligne	  :	  http://remiduha.wordpress.com/	  

Producteur  –  captations  (Magnéto  Prod)  
L'appel  de  Londres	  –	  France	  3	  (direct)	  –	  2015	    
Joyeuses  Pâques	  –	  France	  3	  (direct)	  –	  2015	    
L'appel  de  Londres	  –	  Paris	  Première	  (direct)	  –	  2014	    
Le  bonheur	  –	  Paris	  Première	  (direct)	  –	  2014	    
Coup  de  Sangria	  –	  Paris	  Première	  (direct)	  –	  Scènécran	  –	  2013	    
Un  stylo  dans  la  Tête	  –	  Paris	  Première	  (direct)	  –	  Scènécran	  –	  2013	    
Le  technicien	  –	  Magnéto	  Prod	  –	  France	  3	  (direct)	  –	  2012    
De  filles  en  aiguilles	  –	  Direct	  8	  –	  Comédie	  +	  –	  2012    
L’Amour,  la  Mort,  les  Fringues	  –	  France	  2	  –	  2011    
Patson  –  Yes  we  can  papa  !  –	  Comédie	  !	  –	  NRJ12	  –	  2010    
La  véritable  histoire  de  Zorro	  –	  TF1	  Vidéo	  –	  2010    
Bonté  Divine  !	  –	  France	  2	  –	  RTBF	  –	  Cielécran	  –	  2010    
Chat  et  Souris	  –	  France	  2	  (direct)	  –	  2009	  	  
Très  chère  Mathilde	  –	  France	  2	  –	  2009	  
Nathalie  Riboud  –	  inédit	  -‐	  2009	  

Réalisateur  –  multicaméras  
ApprentiScènes  –  Captation	  de	  40	  spectacles	  –	  Barocco	  –	  DVD-‐	  2010,	  2011,	  2012,	  2013,	  2014,	  2015	  
11  septembre  2001	  –	  bonus	  DVD	  –	  interviews	  –	  Veilleur	  de	  nuit	  production	  –	  DVD	  –	  2011	  	  
Ras  el  Hanout  –	  émission	  culinaire	  –	  Studio	  7	  Productions	  (Alger)	  –	  Canal	  Algérie	  -‐	  2011	  
TV  Droit  –  Débats  –	  Textuel	  La	  Mine	  –	  Web	  TV	  –	  2010-‐2011	  
Lyonnaise  des  Eaux  –  Rapport  d’activités  2010  –	  Textuel	  La	  Mine	  –	  Web	  TV	  –	  2010	  
La  Question  Prioritaire  de  Constitutionnalité  –	  Textuel	  La	  Mine	  –	  Web	  et	  DVD	  –	  2010	  
Formateur	  à	  la	  réalisation	  multicaméras	  (INA	  Formation),	  depuis	  2010	  
CSA  –  Audition  de  Jean-‐Luc  Hees	  –	  AMP	  –	  Internet	  (direct)	  –	  2009	  
Good  Canary  -‐  Entretien  avec  John  Malkovich	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  France	  4	  –	  2008	  
Monsieur  Butterfly	  -‐	  Captation	  spectacle	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –DVD	  –	  2007	  
Complètement  à  l'Ouest	  -‐	  Captation	  spectacle	  humour	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  Télénantes	  –	  2007	  
Comunica  –	  Evènementiel	  –	  Next	  –	  2000	  

Direction  de  production  –  captations    
MAGNETO	  PROD	  –	  depuis	  2009	  :	  Chevallier  et  Laspalès,  vous  reprendrez  bien  quelques  
sketches  –  Mugler  Follies  –  Patrick  Bruel  à  l'Opéra  de  Garnier  –  Appel  national  pour  la  
Tsédaka  –  Ary  Abittan,  à  la  folie  –  Les  Bonobos  –	  Kramer  contre  Kramer	  –	  Mon  
brillantissime  divorce	  –	  Mustapha  El  Atrassi  à  l'Olympia  
DIVERS	  PRODUCTEURS	  –	  depuis	  2009	  :	  Plus  Vraie  que  nature	  –	  11  septembre  2001	  –	  Karine  
Lyachenko	  –	  L'homme  à  tête  de  chou	  
LA	  COMPAGNIE	  DES	  INDES	  (2004-‐2008)	  :	  Fanny  –  Juste  pour  rire  avec  Florence  Foresti  and  
Friends  –  L’abribus  –  Good  Canary  –  Des  soucis  et  des  potes  !  –	  Les  Amazones,  3  ans  après  –  
Omar  et  Fred  –  La  nuit  des  duos  –  Où  sont  les  hommes  ?  –	  Ariodante  –	  Debout  !  –  Giulo  
Cesare  in  Egitto  –  Rhinocéros  –  Les  Etourdis  –  Landru  –	  Si  c'était  à  refaire  –	  Le  
Couronnement  de  Poppée  

Réalisateur  et  Directeur  de  Projet  –  institutionnel    
Clients  :  Newsyoung	  –	  SNIA	  –	  Reunica	  –	  Technip	  –	  Veolia	  Water	  Solutions	  –	  Vergnet	  Hydro	  –	  Sanofi	  –	  Groupe	  Eiffage	  –	  Totalgaz	  –	  BNP	  Paribas	  
–	  Solétanche	  Bachy	  –	  Qualibat	  –	  AP-‐HP	  –	  Facto	  –	  Systra	  –	  Conseil	  Constitutionnel	  –	  Festival	  Alimenterre	  –	  McDonald's	  –	  Bouygues	  
Construction	  –	  Silva	  –	  UIMM	  –	  CFE-‐CGC	  –	  Lexmark	  –	  Friends	  without	  a	  border	  –	  Krousar	  Thmey	  –	  Renault	  –	  Datagora	  –	  Ikea	  –	  Parti	  Socialiste	  –	  
Comunica	  –	  Publicis	  
	  
Agences  :  Image	  in	  Production	  –	  Barocco-‐Manifestory	  –	  L'œil	  et	  la	  plume	  –	  Textuel	  La	  Mine	  –	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  Image	  &	  Compagnie	  –	  
Soulouk	  (Alger)	  
	  
Formats  :  conventions,	  congrès,	  reportages,	  fictions,	  motion	  design…   Direction  de  production  –  autres  programmes    

Vox  Pop  –  Spéciale  Grèce  –  magazine	  en	  direct	  d'Athènes	  –Magnéto	  Presse	  –	  Arte	  –	  2015	  
Michel  Leeb  –  Repères  –  clips	  (4	  chansons)	  –	  Magnéto	  Prod	  –	  Universal	  -‐	  2014	  	  
Terrasse  des  Festivals  –  magazine	  (4	  émissions)	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  France	  2	  –	  2007	  	  
Les  Amantes  –	  fiction	  de	  théâtre	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  Arte	  –	  2004	  
Les  Nuits  d'Angkor	  –	  documentaire	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  2004	  	  
Ma  plus  belle  histoire  d'humour  c'est  Nantes	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  Comédie	  !	  –	  
Télénantes	  –	  2007  
Textuel  La  Mine  –	  Mission	  de	  conseil	  en	  production	  –	  2010	  
Atac-‐Simply  Market	  –	  plateaux	  –	  4	  fois	  3	  minutes	  –	  Barocco	  –	  2009	  –	  Internet  

Réalisateur  –  documentaires  et  reportages  
Faut  pas  payer  !  -‐	  Entretien	  avec	  le	  Prix	  Nobel	  de	  Littérature	  Dario	  Fo	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  Arte	  –	  2007	  
Bandes  annonces  spectacles  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  France	  2	  –	  France	  4	  –	  2007-‐2008	  
Christian  Lapie,  des  jours  et  des  lunes	  –	  26	  min	  –	  MC4	  –	  France	  3	  Lorraine	  Champagne-‐Ardenne	  –	  2006	  
Landru  –  bonus  DVD	  -‐	  4	  sujets	  –	  La	  Compagnie	  des	  Indes	  –	  Warner	  –	  2006	  
Bienvenue  dans  mon  pays  –  L'école  est  finie  –  Ma  vie  à  la  ferme	  -‐	  7	  documentaires	  de	  13	  min	  au	  Cambodge,	  Pays	  Bas,	  Algérie,	  République	  
Tchèque	  –	  Marathon	  –	  diffusion	  internationale	  –	  2004	  
Destins  de  femmes  –  premiers  pas,  premières  classes	  –	  52	  min	  –	  Image	  &	  Compagnie	  –	  France	  5	  –	  2003	  
21  avril  –  un  an  après  –  52	  min	  –	  Image	  &	  Compagnie	  –	  France	  5	  –	  2003	  
Ripostes  Spécial  -‐  6	  fois	  52	  min	  –	  Image	  &	  Compagnie	  –	  France	  5	  –	  2001–2002	  
Coupable,  une  pièce  à  convictions  –  52	  min	  Image	  &	  Compagnie	  –	  coréalisateur	  Nicolas	  Cornut	  –	  France	  5	  –	  2002	  
Bloc–notes  de  Serge  Moati  -‐  52	  fois	  2	  à	  10	  min	  –	  Image	  &	  Compagnie	  –	  coréal.	  Serge	  Moati	  –	  France	  3	  et	  Public	  Sénat	  –	  2001–2002	  
Journal  de  la  Création  -‐  136	  fois	  26	  min.	  –	  Image	  &	  Compagnie	  –	  coréal.	  Nicolas	  Baulieu	  et	  Patrice	  Le	  Van	  Hiep	  –	  France	  5	  –	  1997–2001	  
Les  Coulisses  de  la  Création	  -‐	  9	  fois	  26	  min	  –	  Image	  &	  Compagnie	  –	  France	  5	  –	  2000-‐2001	  
Globe  Trotters  -‐  14	  sujets	  –	  TV	  Campus	  –	  diffusion	  dans	  14	  universités	  françaises	  –	  1991  

Divers  
Assistant	  réalisateur	  de	  1992	  à	  1997	  :  Journal  de  la  Création  -‐  Les  enfants  d’abord  -‐  Un  siècle  
d’écrivains  :  Maurice  Genevoix  -‐  Téléthon  -‐  Joutes  Sétoises  -‐  Cinquantenaire  du  
Débarquement  -‐  Sur  le  Fil  -‐  The  game  -‐  Le  Miel  et  les  Abeilles  –  Premiers  Baisers	  
Membre	  du	  conseil	  de	  l'ONG	  cambodgienne	  Krousar  Thmey  depuis	  1992  
Création	  du	  premier	  réseau	  de	  télévision	  universitaire	  -‐  Channel  9  -‐  1998-‐1991.	  
DESS  Management  de  la  Communication  Visuelle  (Valenciennes)  -‐  1993	  
Maîtrise	  de  Mathématiques	  -‐	  1986-‐1990,	  Paris-‐Dauphine	  +	  Professeur	  en	  collège  
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