Halewijn BULCKAEN
född: BRUGGE (BELGIEN) 14 augusti 1981
nationalitet: BELGISK/SVENSK
kontaktuppgifter:
Västra Prinsgatan 12A
371 35 Karlskrona
SVERIGE
mobil:
+46 (0) 737 83 38 74
e-mail:
hblynx@gmail.com
facebook:
atelier halewijn
hemsida:
www.atelierhalewijn.com
instagram;
atelierhalewijn + halewijn_illustration
firma & org.nr;
Halewijn Bulckaen, 19810814-2798 001
nuvarande verksamhet:
2014 - ...
-Konstnär & egenföretagare inom smyckesdesign, pärlbroderi, grafisk formgivning och fotografi
-Ägare av butiken/ateljén “HALEWIJN” (Borgmästarekajen 6, 37134 Karlskrona)
-Frilans kursledare Illustration // grafisk design // produkt design // broderi
2017 - …
-Gruppledare kurs ”Hållbar Personlig Utveckling” Karlshamn, ism Landstinget Blekinge
-Officiell representant för alla konsthantverkare i Blekinge på “Kulturskaparsamråd Blekinge”.
-Grundare & ägare KNA Design Market (www.knadesignmarket.com)
-Medlem KRO, Konstnärernas Riksorganisation Sverige (www.kro.se)
-Medlem Konstrundan i Blekinge (www.konstrundaniblekinge.se)
-Medlem & Styrelse ART Karlskrona
2015 - …
-Medlem & Styrelse Bröllopsstaden (www.brollopsstaden.se)
arbetslivserfarenhet:
2005 - ...
Grafisk Design // Illustration // webbdesign :: uppdrag utförda åt ::

H&M - Elle Belgium - Rabén & Sjögren - Svenska Kyrkan Karlskrona - Kyrkomusikernas Tidning
KNA Design Market - Karlskrona Symfonieorkester - Music Masters Karlskrona - Världsbutiken Karlskrona
Bröllopsstaden Karlskrona - Blomstercity - Weekend Knack Belgium - Tail Wagger - etc.

2017

-Frilans kursledare “Skapa din hemsida” och ”Kroki & illustration”, hos Studieförbundet Vuxenskolan (Karlskrona)
-Föreläsning ”Kreativitet & Hållbarhet inom Vård & Omsorg”, i samarbete med Kultur i Vården och Kultur i Blekinge
-kursledare illustration till projektet ”Hållbar Personlig Utveckling”, i samarbete med Region Blekinge

2016 - 2017

“Sustainable brand development” för atelier HALEWIJN, i samarbete med Blekinge Tekniska Högskolan

2016

Frilans kursledare/lärare “Design & Illustration” på Ehrensvärdska Gymnasiet (Karlskrona)

2014 - 2015

ideellt arbete som volontär i Världsbutiken Karlskrona

2006 - 2013

Fashion Design & Print Design @ Hennes & Mauritz (Design Headquarter Stockholm)
* 2013
Print Designer (H&M Ladies Swimwear)
* 2011 - 2013 Koncept Designer & Print Designer (H&M Man Sport)
* 2009 - 2011 Produkt Designer & Print Designer (H&M Man Trend)
* 2007 - 2009 Assistent Designer & Print Designer (H&M Man Trend)
* 2006 - 2007 Assistent Designer & Illustratör (H&M Modern Classic Ladies)

2004 - 2005

Assistent @ VERONIQUE BRANQUINHO (höst/vinter visningar, Paris modevecka)

2000 - 2004

Assistent @ DRIES VAN NOTEN
(assistent vid alla Dries Van Noten visningar, Paris modevecka)

2003

skräddar assistent @ atelier GELDHOF
(skräddarassistent till BRUNO PIETERS höst/vinter kollektion 2003-2004, Belgien)

2001

assistent @ HERMES
(assistent vid Hermès´s höst/vinter 2001-2002 Herr- & Damvisning i Belgien)

utbildning:
2005
2003 – 2005
2000 – 2003

MASTER DEGREE DIPLOMA “MASTER IN VISUAL ARTS – FASHION DESIGN”
FASHION DEPARTMENT ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS, GENT, BELGIEN
FASHION DEPARTMENT ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS, ANTWERPEN, BELGIEN

sept. 2016

kurs & Diploma “Hållbar Personlig Utveckling”, Region Blekinge (SVERIGE)
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priser och nomineringar:
2017
-mottagare av Region Blekinges kulturarbetarstipendium 2017 (Karlskrona, SVERIGE)
-nominering ALMI ”Årets Nybyggare” (Karlskrona, SVERIGE)
2015
mottagare av Karlskrona kommuns kulturpris tillsammans med Music Masters Kammarmusikföreningen Karlskrona
2014
mottagare av Karlskrona kommuns kulturarbetarstipendium
2013
-finalist ELLE GALA DRESS 2014 designtävling av H&M, SVERIGE
-vinnare "Best Entrepreneur Award" med H&M`s Herr Sport kollektion, SVERIGE
2012
finalist "An Pierlé" scen klädsel designtävling av Elle Belgien, BELGIEN
2011
vinnare ELLE GALA DRESS 2012 designtävling av H&M, SVERIGE
vinnare julgransdesigntävling, H&M design huvudkontor, SVERIGE
2009
vinnare ELLE GALA DRESS 2010 designtävling av H&M, SVERIGE
2008
vinnare printdesigntävling “ecological cotton – edition 1” av H&M, SVERIGE
vinnare printdesigntävling “ecological cotton – edition 2, Wildlife/Nature” av H&M, SVERIGE
vinnare printdesigntävling “ecological cotton – edition 3, Fairytale Wonderland” av H&M, SVERIGE
2005
vinnare LEGAAT FRANSISCUS PYCKE AWARD för kollektionen “wounded knee”, BELGIEN
nominerad till HORLAIT DAPSENS AWARD för kollektionen “wounded knee”, BELGIEN
2002
vinnare WEEKEND KNACK AWARD för kollektionen “vent sauvage”, priset för mest fantasifulla och individualistiska
kollektion av ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS ANTWERP´s akademi visning, BELGIEN
Projekt & kollektioner:
2018
-publikation av couture plagg och smycken i Plaza Kvinna, januari 2018 (SE)
-couture smycken & kläder av atelier HALEWIJN bärs upp på gala middag på Kungliga slottet i Stockholm, ism
statsbesöket av Islands president (SE)
2017

-Soloutställning med couture pärlbroderi av ateljé HALEWIJN, Tyringe Konstförening, Tyringe (SE)
-KNA Design Market; organisation + deltagande med Atelier HALEWIJN, Karlskrona (SE)
-“Sustainable brand development” för atelier HALEWIJN, i samarbete med BTH’s Sustainability Department, Karlskrona
-Föreläsning ”Kreativitet & Hållbarhet inom Vård & Omsorg”, i samarbete med Kultur i Vården och Musik i Blekinge (SE)
-Soloutställning med couture pärlbroderi av ateljé HALEWIJN, som gästutställare av Konstrundan i Blekinge 2017
-utställning med couture pärlbroderi av ateljé HALEWIJN hos Region Blekinge/Sljöd i Blekinge i Karlskrona (SE)
-deltagande på konstutställningen “Konstrundan I Blekinge 2017”, på Ronneby Kulturcentrum (SE)
-Frilans kursledare “skapa din hemsida”, ism. Studieförbundet Vuxenskolan Karlskrona (SE)
-Atelier HALEWIJN visar sina smyckeskollektioner på “Karlskrona Bröllopsmässan 2017”, ”Fest & Bröllop Karlskrona”
-Atelier HALEWIJN visar sina smyckeskollektioner på “Fashion Karlskrona” (SE)
-affischdesign & grafiskt material till Karlskrona Symfonieorkester, Karlskrona (SE)

2016

-“Sustainable brand development” för atelier HALEWIJN, i samarbete med BTH’s Sustainability Department, Karlskrona
-sommarutställning med konsthantverk av ateljé HALEWIJN på Ronneby Flygplats (SE)
-Soloutställning “Garden of Eden”, i Edestads Kyrka, som gästutställare av Konstrundan i Blekinge 2016 (SE)
-deltagande på konstutställningen “Konstrundan I Blekinge 2016”, på Ronneby Kulturcentrum (SE)
-Frilans kursledare/lärare “Design & Illustration” på Ehrensvärdska Gymnasiet Karlskrona (SE)
-Frilans kursledare/lärare “Pärlbroderi” på Blekinge Folkhögskola, Bräkne-Hoby (SE)
-ateljé HALEWIJN visar konsthantverk på “Karlskrona Bröllopsmässan 2016”, på First Hotell Statt i Karlskrona (SE)
-affischdesign & grafiskt material till Music Masters Karlskrona, vår 2016 (SE)
-designsamarbete av ateljé HALEWIJN med polska klädesmärke “Miszkomaszko” (POLEN)

2015

-affischdesign & grafiskt material till Music Masters Karlskrona samtliga evenemang årgång 2015, (SE)
-affischdesign & fotografi för Världsbutiken Karlskrona, vår 2015 (SE)
-kollektion av grafiska designprodukter för det egna märket “HALEWIJN”
-frilansfotografiuppdrag, ex.vis av kulturarbeter pristagare Vera Fredriksens Oslo-utställning vinter 2015 (NO)
-design av logotyper och grafisk profil
-Medlem i “Karlskrona Bröllopsstaden” och deltagande på “Fest- & Bröllopsmässa Sydost” på Kalmar Slott.
-Organisation & grafisk design för Borgmästarekajens gemensamma evenemang “Julskyltning på Borgmästarekajen”.

2014

-affischdesign & grafiskt material till Music Masters Karlskrona evenemang årgång 2014 (SE)
-affischdesign & fotografi för Världsbutiken Karlskrona, höst-vinter 2014-2015 (SE)
-affisch- & annonsillustrationer för Svenska Kyrkan Karlskrona (SE)
-tidningsillustration till Kyrkomusikernas Tidning (SE)
-bokomslagillustration "Vildhäxan" del VI, av Lene Kaaberbøl, för Rabén & Sjögren (SE)
-illustrationsprojekt "Nature sketches (SE)
-fotoprojekt "Explosive Nature" med couture collection "Garden of Eden" på Santorini (GREKLAND)

2013

-3:e plats finalist i couture designtävlingen "An Pierlé" av ELLE BELGIEN (BELGIEN)
-bokomslagillustration "Vildhäxan" del IV & V, av Lene Kaaberbøl, för Rabén & Sjögren (SE)
-medverkan i konst- / illustrationsutställning "Vänner", Stockholm (SE)
-psalmillustration för Svenska Kyrkan, Karlskrona (SE)
-scenkläder till konserter av Norska gruppen AUKRA (NORGE)
-fotoprojekt "Bali - now&then" som visar balinesisk skönhet i både natur & kultur och påverkan från miljöförstöring (BALI)
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2012
2012

-Elle Galaklänning 2012 för Elle Gala Sverige värdinnan Carina Berg (SE)
-12 Illustrationer visade på "Contrapposizione" utställningen, Alden Biesen slott (SE)
-fotoprojekt med couture collection "Garden of Eden" (ICELAND)
-bokomslagillustration "Vildhäxan" del III, av Lene Kaaberbøl, för Rabén & Sjögren (SE)

2011

-“UTVALT KONSTHANTVERK” utställning (SE)
-tecknad serie Blogg; www.modeltalkfashionflash.com
-tecknad serie “MODEL TALK” för ELLE BELGIEN (månatligt bidrag, 6 utgåvor)
-bokomslagillustration "Vildhäxan" del II, av Lene Kaaberbøl, för Rabén & Sjögren (SE)

2010

-Elle Galaklänning 2010 för Elle Gala Sverige värdinnan Josephine Bornebusch (SE)
-deltagande i IKEA GARDEROB designtävling (SE)
-deltagande i Elle Galaklänning designtävling 2011 (SE)
-bokomslag illustrationer för "Vildhäxan" av Lene Kaaberbøl, för Rabén & Sjögren (SE)
-hemsideillustration för www.inspirationsskafferiet.com (SE)

2009

-couture kollektion “Jules Verne” (SE)
-fototävling “PGB award 2009” (SE)

2008

-julgransdesignprojekt för Kronprinsessan Victorias Barnfond (SE)
-julgransutställning @ Hovstallet, Stockholm (SE)
-designprojekt "Ägg Projektet" (SE)
-fototävling "Metro Photo Challenge 2008" (SE)

2007

-illustrationer för H&M`s katalog (SE)
-tecknad serie "MODEL TALK/Fashion Flash” (SE)
-designsamarbete med Minna Palmqvist (SE)

2006

-kostymer, hattar och illustrationer för filmen "GHAJAANA" av Siggy Verelst (BELGIEN)
-modefotografering projekt för publicering i en bok av MANIFESTO (BELGIEN)

2005

-illustrationer för Weekend Knack (BELGIEN)
-kollektion “wounded knee” (BELGIEN)
-kortfilm “wounded knee” (i samarbete med RITS, BRYSSEL) (BELGIEN)
-utställning “stichtingsprijzen 2005” @ DE ZAAL, GENT (BELGIEN)

2004

-kollektion “orient express” (BELGIEN)
-dokumentär “modelé” (i samarbete med RITS, BRUSSEL) (BELGIEN)

2003

-kollektion “conquest of paradise” (BELGIEN)
-utställning “the ethnic costume” @ MODENATIE, ANTWERPEN (BELGIEN)

2002

-kollektion “vent sauvage” (BELGIEN)
-designprojekt “crystal clear”, i samarbete med SWAROVSKI PARIS (FRANKRIKE)
-utställning “the ethnic costume” @ MODENATIE, ANTWERP (BELGIEN)

språkkunskaper:
Nederländska/Flamländska (modersmål)
Svenska - Engelska - Franska (flytande)
Spanska - Tyska (god förståelse)
Kapaciteter & egenskaper:
DESIGN av såväl vardagsplagg, sportkläder och haute couture för män och kvinnor
(ritning, mönster, draperingar, färger, tyger, tryck & styling)
PRINT DESIGN av all-over-print, placementprint till t.ex kläder och grafiskt material
TILLBEHÖR och SMYCKEDESIGN (specialitet pärlbroderi)
ILLUSTRATION affischdesign, logotyper, bokillustration & modeillustrationer
MÖNSTERKONSTRUKTION till kläder och accessoirer
SÖMNAD av kläder, pärlbroderier etc
SKAPANDE av stil- & färgöversikter, “mood-boards” för säsongens trender
UPPFÖLJNING av teknisk produktion
PRODUCENT av visningar, fotograferingar, föreläsningar
FOTOGRAFI av grupper, enskilda personer, naturfotografi etc
WEBDESIGN hemsidedesign
UNDERVISNING (illustration, photoshop, kroki, hållbar personlig utveckling)
KÖRKORT (Ja – men cyklar/vandrar oftast, eller så reser jag med tåg/buss)
VEGETARIAN – YOGA - MEDITATION
tekniska kunskaper:
WINDOWS - Adobe PHOTOSHOP - Adobe ILLUSTRATOR - Adobe InDesign
Microsoft POWERPOINT – Microsoft WORD – Microsoft EXCEL
arbetserfarenhet både med Mac och Microsoft/Windows - snabblärd med nya datorprogram
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referenser:
Margareta VAN DEN BOSCH (fd chefsdesigner H&M)
Ann-Sofie Johansson (chefsdesigner H&M)
Marjolijn Vanslembrouck (Chief Fashion Editor Elle Belgien)
Marcus Boström (bitr. rektor Ehrensvärdska Gymnasiet)
Else Österberg (Slöjd i Blekinge – Region Blekinge)
Dalen Jacomino (BTH – Sustainability Program)
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