Lennart Van den Bossche
g r a p h i c

persoonlijke gegevens
geboortedatum:

3 april 1988 (Brugge)
Belg
adres: Oostergem 78, 9880 Aalter
telefoon: +39.347.454.8510
e-mail: lennartvandenbossche@hotmail.com
website: lennartvandenbossche.com
nationaliteit:

opleiding

2013-2014
Basis HTML & CSS cursus in CVO kisp,
Mariakerke.
2009-2010
Acadamische master grafisch ontwerp in
LUCA, School of Arts, Gent. Afgestudeerd
met grote onderscheiding.
2006-2009
Acadamische bachelor grafisch ontwerp
in LUCA, School of Arts, Gent. Afgestudeerd
met grote onderscheiding.

d e s i g n e r

professionele ervaring

2011– heden
Freelance grafisch ontwerper.
juli 2013 – april 2017
Grafisch ontwerper bij de krant De Morgen.
augustus 2015 – heden
POV Books opgestart. Een onafhankelijke kunstboeken uitgeverij.
http://www.povbooks.com

september 2014 – december 2016
Nieuw Zeefdrukatelier opgestart samen met François Van Damme.
Een experimenteel zeefdrukatelier met eigen projecten
en projecten van externe opdrachtgevers.
november 2012 – juni 2013
Een pauze genomen om op wereldreis te gaan in Azië. Ik bezocht
Nepal, India en Thailand.
maart 2011 – oktober 2012
Grafisch ontwerper bij de krant De Morgen.

prijzen en andere noemenswaardigheden

2000-2006 (secundair)
Wetenschappen / Wiskunde (8u)
in Emmaüsinstituut, Aalter, Belgium.

vaardigheden

Indesign: uitstekend
Photoshop: uitstekend
Quark Express: uitstekend
zeefdrukken: uitstekend
plakband, papier en breekmes: zeer goed
Illustrator: zeer goed
tekenen: goed
analoge camera: goed
HTML & CSS: goed
Kan werken met Mac en Windows

talenkennis

Nederlands: moedertaal
Engels: uitstekend
Italiaans: goed
Frans: basis

juli 2017
Jurylid voor de 3e bachelors Grafisch ontwerp op LUCA,
School of Arts, Gent.
2017
Interview op de website van It’s Nice That.
http://www.itsnicethat.com/articles/lennart-van-den-bossche-210217

2016
Winnaar Red Bull Elektropedia — MARC MEULEMANS AWARD voor
best designed party (Roots of Minimal).
Samen met Corbin Mahieu.
november 2016
Lezing over mijn werk en atelier op LUCA, School of Arts, Gent.
2016
De Morgen won Europe’s Best Designed Newspaper. Onder leiding van
art director Arne Depuydt speelde ik een grote rol in het ontwerp
van de krant.
2016
De Morgen werd genomineerd voor Best Designed Newspaper in the
World van SND, en eindigde bij de 14 finalisten.
2015
De Morgen won de SND prijs voor Best Designed Newspaper in the
World. Onder leiding van art director Arne Depuydt speelde ik een
grote rol in het ontwerp van de krant.

