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Summer-
time is ...
mocktail-
time!

Druipt het water al uit uwe mond?



klant 
Vlaams Instituut 
Gezond Leven

aardbeien-
bessenbom

#photography
#foodstyling
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packaging1

Chipske
daarbij?

Voelt ge de chips al knisperen 
tussen uw tanden?



#branding #illustration #packagingdesign #photography

Chips gemaakt van 
misvormde groenten,
bestrooid met fairtrade 
kruiden.



MEER OVER DEZE CHIPSKES >

https://www.elinecornelissen.be/vegetable-chips-packaging-design/
https://www.elinecornelissen.be/vegetable-chips-packaging-design/
https://www.elinecornelissen.be/vegetable-chips-packaging-design/


Of gaat 
ge liever 
voor iets
gezond?
Zodat uwe summerbody on point blijft.



klant 
Rikolto

#conceptualdesign #graphicdesign #illustration #copywritting

Seizoensgroenten?
Ken de klassiekers!
 



MEER OVER DE SEIZOENSGROENTEN >

https://www.elinecornelissen.be/seasonal-vegetables-cards/
https://www.elinecornelissen.be/seasonal-vegetables-cards/
https://www.elinecornelissen.be/seasonal-vegetables-cards/


Boekskes
lezen 
aan't
zwembad?

Leg die roddelblaadjes aan de kant 
& kies eens voor een écht magazine!





klant 
Vlaams Instituut Gezond Leven

#graphicdesign #infographics #artdirection #photography

DOWNLOAD HET MAGAZINE >

https://www.elinecornelissen.be/seasonal-vegetables-cards/
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/jaarverslag-gezond-leven-2018
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/jaarverslag-gezond-leven-2018


Liever
een goed 
boek?

Gegarandeerd uren cultureel leesplezier 
met deze boekenreeks!



Een boekenreeks over 
oude mythes eigen aan 
specifieke culturen.

#graphicdesign #artdirection #photography





Genoeg
geluierd?
Smeer die 
benen al
maar in! 
En maak u klaar voor een stevige
fietstocht!



Mijn grootvader fietste 11,3 keer 
rond de aarde, wie doet beter?

awards

Off course young 
contemporary art, 2017
(best young artist)

Kantar information is 
beautiful awards, 2016 
(longlisted)

Het kunstwerk '11,3 keer rond de aarde 
gefietst' van Eline Cornelissen visualiseert 
alle fietstochten van haar opa doorheen 
de jaren.

Een installatie gemaakt uit 5894 
handgesneden en geverfde houten stokjes 
(1 voor elke fietstocht) waarbij de kleuren
symbool staan voor de weersomstan-
digheden.

#datavisualization #research #graphicdesign #photography 





HOE ZIET DE OPA ERUIT? >

https://www.elinecornelissen.be/bikingkilometers/
https://www.elinecornelissen.be/bikingkilometers/
https://www.elinecornelissen.be/bikingkilometers/
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Moe van 
al dat 
fietsen?
Tijd voor een pitstop!



branding - Barrucha

Barrucha, dat is een koffiehuis, 
kapsalon & welness in één.

BARRUCHA
41

1

#branding #graphicdesign #interiordesign

klant 
Barrucha

opdrachtgever 
Ontwerpbureau Soon





Gezellig
die zomer!
Maar ziet 'den bureau' er net zo uit als
de volgende pagina?



#outofoffice



Juist ja,
leger dan 
uw lege 
mock-
tailglas ...



Wie zorgt er 
voor dat die 
ene opdracht
klaar is voor 
dat 't school 
begint? 

De kaboutertjes misschien?



Een ‘custom made font’ voor 
Karel de Grote Hogeschool 
Antwerpen.

#typography
klant 
KDG

opdrachtgever 
Today Agency



Druk, druk, 
druk!
Maar zijn die 
folders al bij 
de drukker?

Heeft de goede fee zijn werk gedaan?



Yes, 
folders met een hoekje af!

#graphicdesign 
klant 
Vlaams Instituut Gezond Leven



Leeg gelopen 
kantoor? 

Volgelopen agenda?

Nog steeds geen 
kabouters tegen 
het lijf gelopen? 

En duikt die goede
fee maar niet op?



Huur mij dan als 
freelance designer!

Oohja, ik ben Eline trouwens.

https://www.elinecornelissen.be/about/


Elkaar beter 
leren kennen 
mét mocktail? 
Mail me!
-
info@elinecornelissen.be

Kaartje sturen 
van op vakantie? 
Eén adres!
-
Jozef Eerdekensstraat 25
3001 Heverlee

mailto:info%40elinecornelissen.be?subject=


www.elinecornelissen.be

eline 
cornelissen

http://www.elinecornelissen.be

