
Some Projects I’ve Worked On So Far… 
	  

	  
RumbleFish	  –	  Francis	  Ford	  Coppola	   
Fandango	  -‐	  Kevin	  Reynolds	  
Inside	  Out	  –	  Robert	  Taicher	  
The	  Sicilian	  –	  Michael	  Cimino	  
Hook	  –	  Steven	  Speilberg	  
Hero	  –	  Stephen	  Frears	  
Nightmare	  on	  Elm	  Street	  5	  –	  Stephen	  Hopkins	  
Dracula	  –	  Francis	  Ford	  Coppola	  
Soul	  Man	  –	  Steve	  Miner	  
Passion	  in	  Paradise	  –	  Harvey	  Hart	  
Conspiracy	  of	  Love	  –	  Noel	  Black	  
Victim	  Of	  Love	  –	  Steve	  Tisch	  
Vidiots	  –	  Howard	  Storm	  
Stella	  –	  Samuel	  Goldwyn	  Jr.	  
The	  Linguini	  Incident	  –	  Richard	  Shephard	  
The	  Last	  Boy	  Scout	  –	  Tony	  Scott	  
Heart	  Shaped	  Box	  –	  Nirvanna	  
Childhood	  –	  Michael	  Jackson	  
You	  Are	  Not	  Alone	  –	  Michael	  Jackson	  
Closer	  –	  Nine	  Inch	  Nails	  
Virgin	  Suicides	  –	  Sofia	  Coppola	  
Urban	  Legend	  –	  Jamie	  Blanks	  
Night	  Heat	  –	  Sonny	  Grosso	  
Diamonds	  –	  Sonny	  Grosso	  
In	  Her	  Shoes	  –	  Peter	  Bogdanovich	  
The	  Group	  –	  Greg	  Daniels	  
Warrior	  –	  Phillip	  Noyce	  

	  
	  
The	  Scream	  Team	  –	  Stuart	  Gillard	  
Little	  Men	  –	  John	  Ryan	  
The	  Company	  –	  Mikael	  Saloman	  
The	  Grid	  –	  Mikael	  Saloman	  
Who	  is	  Cletis	  Tout?	  –	  Chris	  Ver	  Weil	  
Falling	  Angels	  –	  Scott	  Smith	  –	  Genie	  Award	  
Just	  Friends	  –	  Roger	  Kumble	  
Evel	  Knievel	  –	  John	  Badham	  
Revelations	  –	  Lili	  Fini	  Zanuck	  
Say	  Nothing	  –	  Allan	  Moyle	  
Red	  Sneakers	  –	  Gregory	  Hines	  
Touching	  Wild	  Horses	  –	  Eleanor	  Lindo	  
Hollywood	  North	  –	  Peter	  O’Brian	  
Dead	  Silence	  –	  James	  Wan	  
Nacho	  Libre	  –	  Jared	  Hess	  
Skinwalkers	  –	  Matthew	  Winkler	  
Inconceivable	  –	  Mary	  McGuckian	  
The	  Kennedy’s	  –	  Jon	  Cassar	  
King	  1&2	  –	  Greg	  Spottiswood	  
Certain	  Prey	  –	  Chris	  Gerolmo	  
Salem	  Falls	  –	  Bradley	  Walsh	  
Alliyah	  –	  Bradley	  Walsh	  
Defiance	  –	  Kevin	  Murphy	  
The	  Calling	  –	  Jason	  Stone	  
Agatha	  –	  Jace	  Alexander	  
Single	  Ladies	  –	  Queen	  Latifah	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


