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The Circular 
Office

Concept, huisstijl en 
ontwerp voor een 
nieuw circulair event 
dat in september 2018 
georganiseerd werd door 
Royal Ahrend. The Circular 
Office is een seminarie 
waar Ahrend, Philips en 
ING dit nieuw economisch 
model omzetten in de 
praktijk. 

Uitvoering opdracht:
- concept
- typografie
- kleurbepaling
- grafische elementen
- copy
- uitnodigingskaarten
- web design
- social media

De uitnodigingen zijn 
eigenhandig afgewerkt. Ze 
zijn gedrukt met groene 
en zwarte inkt op onze 
RISO printer. 

We hebben gekozen om 
samen te werken met 
Igepa om een ecologisch 
papier uit te zoeken.  
Het is de Crush Corn 250g 
geworden.

Uitnodigingskaarten

social media en web
zie volgende pagina
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The Circular 
Office Ahrend

facebook

toepassingen

website Ahrend
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‘t Werkhuys
Concept en vormgeving 
voor het 2-delig 
programmaboekje voor 
‘t Werkhuys, seizoen 
2017-2018. Het moest een 
toegankelijke vormgeving 
zijn om een zo breed 
mogelijk publiek aan te 
spreken, zowel jong en 
oud. Door de keuze van 
2 contrastkleuren zijn het 
boekjes die de aandacht 
trekken.

Uitvoering opdracht:
- concept
- design
- illustraties
- papierkeuze
- kleurbepaling (pantone)
- drukklaar maken
- opvolging drukwerk

Programmaboekje 1
september/december



‘t Werkhuys
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‘t Werkhuys

Programmaboekje 2
januari/juni
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De Koornbloem 
in volle bloei

A5 flyers en posters voor 
een zomerevenement in de 
Koornbloem wijk in Wilrijk. 
Dit project moest de 
mensen van de wijk dichter 
bij elkaar brengen, dit op 
een locale, helder en met 
een link naar de wijk.

Uitvoering opdracht:
- concept
- typografie

- digitaal gedrukt op 300gr 
Cyclus offset.

voorkanten van 3 
verschillende kaarten 
om op verschillende 
momenten in de zomer uit 
te delen. 
(juli - augustus- september)

recto/verso kanten
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De Koornbloem 
in volle bloei

impressies van de 
signalisatie in de wijk
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A6 flyers voor de 
eindejaarsexpo van de 
master fotografie aan 
de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten, 
Antwerpen.

Uitvoering opdracht:
- concept 
- typografie
- vormgeving

- digitaal gedrukt op 170gr.

Deep End



Vier gedichten 
Four poems

Dichtbundel voor K. Michel 
in opdracht van Jan van 
Eyck Academie, Maastricht.

Uitvoering opdracht:
- concept boek
- design cover
- typografie
- eigenhandig gedrukt en 
afgewerkt op de RISO met 
Cornflower Blue, groen en 
zwarte inkt.

- hangebonden
- eigen beelden

Fun Fact: de kleur van de 
cover is zelf samengesteld 
op de Comcolor Inkjet 
Printer, de cmyk waarden 
zijn tijdens het drukproces 
bepaald.
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Vier gedichten 
Four poems



I shall escape 
by dawn

Vormgeving en drukwerk 
van de programmatekst en 
plattegrond voor de expo 
I shall escape by dawn in 
opdracht van Jan van Eyck 
Academie in Maastricht.

De expo ging over 
escapisme en een andere 
wereld of realiteit. De 
verschillende fluo kleuren 
zijn een bewuste keuze 
om het meer onleesbaar 
te maken.

Voor de uitvoering van 
de plattegrond heb 
ik gebruikt gemaakt 
van Fresnellens, een 
vergrootglas. Met 
zeefdruk is de informatie 
er op gedrukt. Bezoekers 
konden op deze manier ‘in 
een vervormde wereld’ de 
tentoonstelling rond gaan.

Uitvoering opdracht:
- concept en vormgeving
- typografie
- eigenhandig afgewerkt 
met RISO fluo kleuren
- zeefdruk
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Flyer voor de expo van de 
genomineerden van de 
Lucas Prijs, van St Lucas 
College of Art and Design, 
Antwerp. 

Uitvoering opdracht:
- concept
- ontwerp
- typografie
- digitaal gedrukt op 300gr. 
Cyclus Offset
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recto/verso kanten

Lucas Price



Flyer en krantje voor 
The Side Show. 
Een kunstenfestival 
georganiseerd door 
kunstenaarscollectief RUIS. 
Jonge kunstenaars lieten 
hun werk zien, artiesten 
vertelden over hun leven 
en inspiratiebronnen, 
er waren workshops te 
volgen, ...

Uitvoering opdracht:
- concept
- ontwerp
- typografie
- flyers: digitaal gedrukt op 
300gr. Cyclus Offset
- krant: newspaper paper
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The Sideshow



7 
 

po
rt

fo
lio

/

The Sideshow



Flyer voor de groepsexpo 
van de ManaMa Research 
in Art and Design.

Uitvoering opdracht:
- concept
- ontwerp
- typografie
- digitaal gedrukt op 300gr. 
postcard paper
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Tradition doesn’t 
graduate



Catalogus voor de expo 
‘The Language We Use’. 
Cover en titelpagina’s 
gemaakt door middel van 
zilverkleurig papier en 
gedrukte gradients, dit met 
een beperkt budget.

Uitvoering opdracht:
- concept
- ontwerp
- lay-out
- drukwerk
- afgewerkt in samen- 
werking met De Wrikker.11
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The Language 
We Use



Uitnodigingskaart voor 
de expo 86,34 van An 
Onghena in Sarasota, 
Florida. Door het 
plooien van de kaart 
kunnen de bezoekers de 
kaart onderzoeken op 
verschillende manieren, 
net zoals de exporuimte. 

Uitvoering opdracht:
- beelden
- typo
- design
- RISO print
- afwerking
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86,34



Logo, identity, visitekaartje 
voor De Pruikenmaker

Uitvoering opdracht:
- logo
- typografie
- papierkeuze
- druktechniek (letterpress)
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De Pruikenmaker



Bookmarks voor de 
Margaret van Eyck 
Academie publicatie.  
De illustraties zijn 
ontworpen met een 
knippoog naar vrouwelijke 
drukkers van de 20e eeuw. 

Uitvoering opdracht:
- ontwerp
- illustraties
- drukwerk Risoprinter
- afwerking
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Margaret van 
Eyck Academie



Grafisch ontwerp, 
communicatie en art 
direction voor Sint Lucas 
Antwerpen. Voor hun 75 
jarig bestaan cureerden 
we een tentoonstelling van 
75 werken, die modulair 
opgesteld kon worden via 
een stalen constructie. 
Afhankelijk van de plaats, 
kon deze een andere vorm 
aannemen. 

De constructie 
is ontwikkeld in 
samenwerking met  
Studio Kuurjeus, Linde 
Luyten en Tille Lingier. 

Uitvoering opdracht:
- concept
- ontwerp: flyers, 
nieuwsbrieven, social 
media, scenografie
- ontwerp modulair 
posterstysteem
- signalisatie
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SNTLCS75
MLTPLS
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SNTLCS75
MLTPLS
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