Bibliografie
-2008: ‘De betere engel, de slechtere geest’ (=eindwerk Sint Lucas Antwerpen)
-2010: ‘(De wereld van) Leonie’ (=boek + bordspel + projectdossier)
-2010 - 2011: ‘Bloemlezing Jo Govaerts’ (=reeks van vier boekjes met illustraties
bij gedichten van Jo Govaerts)

Publicaties
BOEKEN
-juni 2008: spread in ‘Final Sint Lucas Antwerpen’ (p. 66-67), Tanghe Printing, Antwerpen
-november 2012: cartoon in ‘Olense Kartoenale 2012, 24ste editie’, Olen

TIJDSCHRIFTEN/illustraties en columns
-november 2011 - januari 2012: artikels op sporadische wijze + reeks van 4 paginabrede illustraties
voor de tweemaandelijkse nieuwsbrieven van de Boekenkaravaan - een initiatief van Leesweb vzw,
Boekenkaravaangazet, 2011-2012

VORMGEVING
-april 2011: lay-out catalogus naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten,
in opdracht van de gemeente Lille en de dienst Cultuur
-mei 2011: bijdrage jongerencatalogus ‘Rockox’, in samenwerking met Amusee Vous
en het museum Rockoxhuis
-april 2012: lay-out catalogus naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten,
in opdracht van de gemeente Lille en de dienst Cultuur

DICHTWERK
-april 2010: reeks van 25 gedichten bij een reeks kunstwerken,
uitgegeven door de gemeente Lille in het kader van de Week van de Amateurkunsten
-april 2011: reeks van 12 gedichten bij een reeks kunstwerken,
uitgegeven door de gemeente Lille in het kader van de Week van de Amateurkunsten
-april 2011: opname gedicht in gedichtenbundel naar aanleiding van de wedstrijd
‘17de poëzieprijs Culturele Centrale Boontje 2011’, Sint-Niklaas
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Projecten/opdrachten
-2005: ontwerp logo jeugdfanfare ‘Koninklijke Fanfare Verbroedering Poederlee’
-augustus 2009: ontwerpjes logo muziekgroep ‘Mighty J Moon’
-september 2009: reclamepaneel tuinterras brasserie-grill ‘Mystery’, Poederlee
-maart 2011 - mei 2011: projectmedewerker team ‘Rockox’ (=vrijwilligerswerk), Antwerpen
-mei 2012: vijf icoontjes/figuurtjes ontwerpen voor de huisstijl/het communicatieplatform
van Art Of Children, in opdracht van reclamebureau Yellow Submarine, Antwerpen
-oktober 2012: live tekeningen maken bij gedichten op verschillende plaatsen in Antwerpen
(Bato Batu, Kleine Hedonist en Studio Villanella) voor het project ‘Vers Geweld’,
in opdracht van Amusee Vous en Jeugd & poëzie
-2013: expo Lady Brittania, Antwerpen
-augustus 2013: deelname wedstrijd KidsGids, twee kortverhalen rond het opgelegde thema:
‘Wonen er boeren in den Boerentoren?’
-september 2013: drie icoontjes/figuurtjes ontwerpen voor een tikspelletje,
opdracht voor het boek ‘4 je mee?’ en de respectievelijke website
-verder: divers werk voor familie, vzw’s en particulieren (vb.: uitnodigingen, (geboorte)kaartjes,
portretten en karikaturen, logo’s, muurschilderingen, tekeningen, DTP...)

Solotentoonstellingen
-4 november 2013 - 3 januari 2014: ‘Lille kunst ze! met Nele Van de Velde’,
Gemeentehuis, Rechtestraat 44, 2275 Lille
-23 november 2013 - 24 november 2013: ‘Lille kunst ze! met Nele Van de Velde’,
tentoonstellingsruimte De Schuur, Singel, 2275 Gierle

Groepstentoonstellingen
-juni 2008: Masterproef Grafisch Ontwerp - optie Illustratie, Sint Lucas Antwerpen 2007-2008,
‘De betere engel, de slechtere geest’ (=boek),
Voormalige Jeugdrechtbank, Koningin Elisabethlei 18, 2018 Antwerpen
-2 mei 2010: thema WAK ‘Goesting’, Leonie (=boek) + vertoning animatie
‘today I’ll drink the sea’, Parochiecentrum Sint Pieter, Kerkplein 3, 2275 Lille
-11 april 2011 - 29 april 2011: ‘Hartenhuis’ (=illustratie), Gemeentehuis, Rechtestraat 44, 2275 Lille
-30 april 2011 - 1 mei 2011: thema WAK ‘Ja, ik wil!’, reeks van vier illustraties bij de gedichten
van Jo Govaerts + live eigen ontwerp tekening in het kader van thema erfgoeddag: ‘Armoe Troef’,
Parochiecentrum Sint Pieter, Kerkplein 3, 2275 Lille
-5 mei 2012 - 6 mei 2012: thema WAK ‘Homemade: DIY’,
Parochiecentrum Sint Pieter, Kerkplein 3, 2275 Lille
-1 december 2012 - 23 december 2012: tentoonstelling 3 laureaten, wedstrijd
‘Jacques Gorus-prijs voor Grafiek 2011’, Atelier Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen
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Pers
-november 2012: ‘Olense Kartoenale 2012’ (24ste editie), thema ‘Puzzels en puzzelaars’,
opname in prijsselectie met cartoon ‘Een groen blaadje’, gemeentebestuur Olen

ARTIKELS
-december 2011: Verkoop kerstkaartjes, INFO Vorselaar, editie 2011/Kerst, pagina 4.
-december 2011: Lille kunst ze! met Nele Van de Velde, INFO Lille,
tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Lille, editie november-december 2013,
jaargang 37, nummer 6, pagina 18

Awards/nominaties/prijzen/selecties
-november 2004: stadsmedaille + één van de zes laureaten op het jaarlijkse laureatenconcert
te Herentals, ‘Morricone’s Melody (Gabriel’s Oboe)’ op bugel, Sint Waldetrudiskerk Herentals
-maart 2011: geselecteerd voor het project ‘Rockox’
-december 2011: ‘Jacques Gorus-prijs voor Grafiek 2011’ (3de editie),
eervolle vermelding - 3de prijs, discipline diepdruk, Atelier Jacques Gorus,
Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, + overzichtstentoonstelling 18 deelnemers met 36 werken,
4 december t.e.m. 18 december 2011

Educatie en workshops
tekenschool Vorselaar (zondagen)/slotfeest, vervolgtrajecten en initiatieven Boekenkaravaan/
creatieve (zomer)workshops en stripfiguren tekenen bij Arkades vzw/workshops diverse scholen...
-januari 2009 - maart 2009: SLO lagere graad, DKO, Instituut voor Kreatieve Opvoeding, filiaal Brecht
-november 2009: SLO middelbare graad, PO, Kardinaal Van Roey-Instituut, Vorselaar
-november 2009 - december 2009: SLO middelbare graad, DKO,
Academie voor Beeldende Kunsten, Kessel
-januari 2010 - februari 2010: SLO hogere graad, DKO, optie tekenkunst,
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Lier
-april 2010: SLO hogere graad, optie beeld, Bachelor Kleuteronderwijs, Campus Noord, Antwerpen
-15 oktober 2014 - 16 november 2014: vrijwilligersproject Zuid-Afrika (=Kaapstad),
assistent-leerkracht in ‘Sunnyside Primary School’, Grade 2, organisatie: Activity International

Lidmaatschap
-Speelgoedmuseum, Mechelen
-cultuurcentrum ‘t Schaliken, Herentals
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Extra
-zelfstudie: Teleac taalcursussen, webleren/flexitrainingen VDAB, attitudecursussen
(assertiviteit, sollicitatietraining, klantvriendelijkheid, presentatietechnieken,...)
-verkoop van kunstwerken, eigen creaties en gadgets
-creatieve workshops en andere voorstellen op aanvraag (=wordt verder opgebouwd in de toekomst)
-deelname aan kunstmarkten (o.a. de kerstmarkt in Vremde,...)

Vaardigheden en interesses
-illustratie, (kinder)boeken, grafiek (=linosnede en etsen), collage, tekenen, schetsen, schrijven
(=proza en poëzie)
-creëren, lesgeven, realiseren, schrijven, ondernemen, plannen, recenseren, inspireren, vormgeven,
helpen, aanbevelen, begeleiden, evalueren, ontwerpen, etaleren, ordenen, onderzoeken, verbeelden,
aanvoelen, decoreren

Opdrachtgevers
-Boekenkaravaan (illustraties en schrijven):
-gemeente Lille - dienst Cultuur (DTP):
-Amusee Vous (illustraties en schrijven):
-Yellow Submarine (illustraties):

http://www.boekenkaravaan.be
http://www.lille.be
http://www.amuseevous.be
http://www.yellowsubmarine.be

Links
-persoonlijke website:
-persoonlijke blog:
-online webshop:
-LinkedIn:
-tekenschool Vorselaar
-Arkades VZW
-Sint Lucas Antwerpen:

http://users.telenet.be/nelevandevelde
http://nelevandevelde.blogspot.com
http://corkebrozieshop.blogspot.com
http://be.linkedin.com/pub/nele-van-de-velde/21/b64/790
http://www.facebook.com/TekenschoolVorselaar
http://www.arkades.be
http://www.sintlucasantwerpen.be
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