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Ingeblikt

An-Sofie 
Swinnen



Ingeblikt
‘Ingeblikt’ speelt zich af in een maatwerkbedrijf dat 
groenten in blikken conserveert. Het volgt drie indivi-
duen, Franske, Miguel en Nadine, doorheen hun werk-
dag die plotsklaps overhoop wordt gegooid dankzij een 
vastgelopen wortelband. Doorheen hun verhalen merk 
je op dat het geen alledaagse groentefabriek is en dat 
het zeker geen alledaagse personages zijn.

Biographical 
An-Sofie (22) is een trotse Limburger die graag door-
snee verhalen met niet zo doorsnee personages vertelt. 
Ze is geïnteresseerd in wat mensen willen, voelen, den-
ken en doen en die interesse sluipt ook in ‘Ingeblikt’. Het 
verhaal is losjes gebaseerd op haar eigen ervaringen 
in een groentefabriek en de kletspraat van zijn werk-
nemers. Ze hoopt net zoals haar grote voorbeelden 
Lieve Baetens, Kaatje Vermeire en Rebacca Green te 
evolueren naar een stijl en bedrevenheid geschikt voor 
kinder- en jeugdboeken.

an-sofie.swinnen@hotmail.com    
IG @swinnen_ansofie



The Birds Inside my Head

Ana Yanez
,



The Birds Inside my Head 
The title originates from the idea of all the thoughts that 
society puts into your head from the moment you are 
born and that eventually become a noise that does not 
let you hear your inner self. The book consists of a series 
of stories based on personal experiences that reflect on 
what it is like to grow up as a woman, dealing with sex-
ism, racism, and other social prejudices. It is a story of 
a girl who learns to question what she has been taught 
while trying to find her own path. 

Biographical
Ana was born in Mexico City, a colorful and warm place 
that had a major influence on her work. She studied 
Graphic Design at the National Autonomous University 
of Mexico and University of California Santa Barbara. 
After graduating she worked as a web and graphic 
designer for many years, before she decided to pursue 
illustration as a profession, taking different workshops 
and graduate courses on the subject. Recently she 
decided to go a little further by enrolling at LUCA School 
of Art Master’s in Graphic Storytelling. She loves drawing 
animals and anything related to nature. 

IG @anaofelia.barragan



Arno 
Oger

Zienswijze



 Zienswijze 
Mijn masterproef genaamd zienswijze gaat over een paar 
simpele maar irritante situaties en hoe men hierop kan 
reageren. De bedoeling is dat men twee verhalen leest 
en dat deze gespiegeld staan tegenover elkaar. Op het 
einde komen we tot eenzelfde conclusie. Deze conclusie 
toont aan dat met een balans tussen positief en nega-
tief blijven het best functioneert, naar mijn mening. Mijn 
master is opgebouwd in zwart-wit en grijswaarden, wat 
de reflectie nog eens weergeeft. De enige techniek die 
ik gebruikte: inkt en ecoline op tekenpapier, getekend 
met een pen. Het boek kan gelezen worden langs beide 
kanten en komt tot een conclusie in het midden. Het zijn 
twee verhalen in een. 

Biographical
Ik ben Arno Oger, ben 23 jaar oud en woon in Mechelen. Ik 
ben een student bij LUCA School of Arts en studeer daar 
beeldverhaal. Ik koos voor deze richting omdat ik altijd al 
een fan ben geweest van strips en ik altijd iets wou doen 
in de kunst. Een perfecte combinatie dus. Voor ik in LUCA 
studeerde, deed ik mijn middelbaar in Mechelen ook in 
de richting beeldende kunsten. Voor mijn werken heb ik 
geen specifieke stijl of manier van werken. Alles hangt af 
van het project waar ik aan werk. Ik zou zeggen dat ik het 
liefst zoveel mogelijk materialen gebruik om tot een werk 
te komen. Natuurlijk is dit niet altijd nodig. Ik probeer 
zoveel mogelijk inspiratie te halen uit mijn omgevingen 
en de simpelste ideeën die in me opkomen. Deze ideeën 
werk ik dan verder uit tot een volwaardig verhaal.

arno.oger@gmail.com



Red evil Tunnel

Eleonore 
Zschau

,



Red evil Tunnel 
For her master’s project in Graphic Storytelling she 
wrote a comic book about the confinement experi-
enced by a child, little Elvis. This comic book is about 
his daily life and that of his neighbours and friends. But 

Elvis has a secret, there is a monster in his house. 
 Through this story, Elvis will understand that monsters 
are not always as we imagine them, they can be much 
closer and much more terrifying than we think. The story 
deals with incest and the protective mechanisms that 
victims can put in place to survive. It uses tales and im-
agination to never show anything frontal and leaves room 
for interpretation. It is a comic book meant for children 
and adults. This comic book is in French, written in pencil 
and then partially coloured digitally. 

Biographical
Eléonore Zschau was born in Belgium, in 1993, she stud-
ied Illustration at the ESA Saint-Luc Brussel. Her work 
has always been influence by comics, animation movies 
and children’s literature. 

eleonore.zschau@gmail.com
IG @eleonore_zschau



Meesters van klank. Geluidspioniers

Filip 
Vandeputte 



Meesters van klank. Geluidspioniers 
Ik breng een historisch verhaal over de klank van de 
elektrische gitaar. Hierin geef ik ook een stem aan be-
langrijke gitaristen wiens verhaal amper gekend is om-
wille van hun ras of gender. Hun verhaal sluit naadloos 
aan bij de grote namen uit de rockgeschiedenis Het gaat 
om muzikale pioniers die nieuwe elektronische klanken 
maakten en daardoor de muziek in de laatste 100 jaren 
fundamenteel veranderd hebben. Ik zie het als een soort 
reportage met eerder realistische beelden waarin ik het 
ontstaan van deze nieuwe gitaarklanken, documenteer. 

Biographical
Afgestudeerd in Toegepaste grafische kunsten op St-
Lukas in 1985 Grafisch en multimedia designer, illus-
trator en leraar sinds 1986 Zaakvoerder en creatief di-
recteur van grafisch bureau ‘Abcismultimedia’ (vanaf 
2003) en daarvoor ‘Triumviraat’ (tot 2003). Gitarist en 
jazz liefhebber. 

filip@abcis.be
abcis.be

+32 477 701 735



Op eigen benen

Katrien 
Tanghe



Op eigen benen 
Vijf bejaarden hebben genoeg van hun rusthuisleven-
tje. Ze besluiten te vertrekken en een Bed & Breakfast 
uit te baten om hun zelfstandigheid en vrijheid terug te 
winnen. De senioren zijn gelukkiger dan ooit tevoren, 
maar er is één probleem: ze hadden geen toestemming 
om te vertrekken. Terwijl de voortvluchtige bejaarden 
hun bedrijfje op poten proberen te houden, is er een 
zoekactie naar hen opgestart. Ze moeten op hun hoede 
zijn, hopende dat ze niet worden herkend. Alles verloopt 
vlotjes tot één van hen een zwerfhond vindt… 

Biographical
Katrien Tanghe (°1999) studeerde Beeldverhaal aan 
LUCA School of Arts, Brussel. Tijdens haar opleiding 
tekende ze vaak verhalen met zichzelf in de hoofdrol, 
maar voor haar masterproef besloot ze het over een 
andere boeg te gooien. Katrien is geïnteresseerd in ver-
halen over het dagelijkse leven en probeert de kleinere 
dingen des levens te integreren in haar werk. Naast het 
striptekenen gebruikt ze haar schetsboek om te expe-
rimenteren met materialen en haar tekenen te blijven 
verbeteren.

Katrien 
Tanghe

katrientanghe6@gmail.com 
IG @katrient666



Nooit Gedacht

Lode 
Herregods



Nooit Gedacht 
Antoon wil graag schrijver worden, maar hij verzuipt 
een beetje in zijn eigen fantasiewereld. Een succesvol-
le schrijver noemt hem een escapist, waarop Antoon 
besluit om van koers te veranderen en het ‘echte leven’ 
te gaan leiden. Op de eerste avond van zijn nieuwe le-
ven ontmoet hij een man die zichzelf ‘de kapitein’ laat 
noemen.

Biographical
Ik ben Lode en ik ben opgegroeid in Sint-Niklaas en 
omstreken. Strips maken is moeilijk op verschillende 
vlakken. Het is mijn persoonlijke doel om later zo effi-
ciënt en vloeiend mogelijk ‘grote verhalen’ te kunnen 
vertellen in stripvorm.

lode.herregods@student.luca-arts.be



Kindred

Louise 
Vervaet



Kindred 
A disenfranchised factory worker jumps into another 
world that operates in beautiful ways that he could have 
never dreamed of. Will he return to his own home, or 
build a new one here?
 The time spent in our own houses and minds in the 
year 2020 has given people a chance to look at our soci-
ety with a magnifying glass, and allowed us to truly see 
the global problems that currently exist. These complex, 
deeply rooted issues are in dire need of revolutionary 
and social solutions. The way to a healthier society may 
sound difficult and tiresome, but it all starts with our im-
agination. Daring to imagine a better world. That’s what 
I set out to do with this project. Kindred, a story about 
a little cone-shaped guy wandering through a utopian 
landscape, connects the need for radical change with 
playfulness, light-heartedness and joy. Kindness is all 
we need. 

Biographical
Louise Vervaet is a visual artist based in Brussels. For 
most of her work, she goes by the anagram-alias Cutie 
Lovesaver. She has a Bachelor’s degree in Autonomous 
Design from KASK, Ghent. Her work encompasses 
other mediums such as film, installation and poetry. 
But her main practice is illustration, as she is finishing 
her Master’s degree in Graphic Storytelling at LUCA 
Brussels. She uses a colourful and childlike style to 
convey personal and political ideas in a manner that is 
high-spirited, gentle and accessible to all.

262256.8b.io (website)



Amethist

Lynn 
Devos



Amethist 
Josee spendeerde haar zomers als kind op de camping, 
waardoor ze er iedereen kent. Maar nu is alles anders. 
Er weegt een wirwar van met potlood getekende lijnen 
boven Josee’s hoofd sinds ze niet meer kan zien. Lily en 
Richie ten spijt, de jonge vrouw brengt de lege dagen nog 
het liefst dromend door. Zal ze er in slagen zich als blinde 
een tweede kans op een menswaardig leven te gunnen? 
 Doorheen experimentele tekeningen in waterverf 
en in potlood schept de tekenares twee werelden. De 
lezer krijgt de kans stil te staan bij de moeilijkheden van 
de blinde vrouw en het hoe belangrijk vertrouwen in de 
medemens is wanneer je opeens afhankelijk wordt.

Biographical
Lynn is in 2014 afgestudeerd aan het KASK met een mas-
ter in Grafisch Ontwerp. Met een jaar werkervaring en 
een lerarendiploma op zak besluit ze in 2018 tijdens het 
lesgeven in de academie van Asse toch verder te gaan 
studeren. In 2021 is ze heel blij om op haar 31ste toch 
nog haar droomstudie te hebben afgerond, een master in 
Beeldverhaal. Ze ambieert het lesgeven te blijven com-
bineren met een carrière als beeldenmaakster.
 De vormgeefster en illustratrice woont in Brussel, 
waar ze elke dag geïnspireerd geraakt om ervaringen 
in beelden te gieten. In haar werk draait het vaak om de 
vrouwelijke complexiteit, innerlijke gevoelswerelden en 
grote contrasten in onze maatschappij. Lynn schuwt het 
cynische noch het humoristische, terwijl ze zoekt naar 
speelse manieren om de bij de lezer een gevoelige snaar 
te raken.

studiolynnie@gmail.com 
IG @studio_lynnie

lynn-devos.tumblr.com



Emil:ia

Peer 
Jongeling



Emil:ia 
Emil is an introverted transgender man struggling with 
his female body. As he prepares for top surgery, the ar-
rival of his new flatmate Thalia —an outgoing woman 
who saves money for breast augmentation— shakes up 
all of his plans. Emil will have to leave his comfort zone 
and suddenly finds himself confronted with questions 
regarding his surgery, gender and the reasons behind 
his trans identity.

Biographical
Peer Jongeling (25) studied communication design at 
the Hochschule Düsseldorf in Germany and published 
her first comic named Hattest du eigentlich schon die 
Operation? on the topic of trans identity in 2020. In her 
semi-autobiographic comic Emil:ia, she draws attention 
to the topic of detransition and questions the definition 
of a woman from a feminist perspective.

peerjongeling.de
jongeling@live.com

IG, FB, TW @peerjongeling

Peer 
Jongeling



Ik ontwaak in een bed vol zout

Robin 
Hendrix



Ik ontwaak in een bed vol zout 
“Sinds een paar weken raap ik scherven van de grond”, 
schrijft het hoofdpersonage aan de lezer. “Soms vraag 
ik mijn handen of ze nog weten hoe het voelde te strelen 
langs je haar”. In Ik ontwaak in een bed vol zout, mogen 
we inkijken in de intieme gedachtestroom van het per-
sonage (ik) dat kampt met vers liefdesverdriet. Met het 
lezen van de afscheidsbrief aan de verloren geliefde, 
waden we doorheen abstracte beelden; hier en daar een 
flard van herkenbaarheid. Doch, soms lijkt het bijna alsof 
de mijmeringen gericht zijn aan de “ik” zelf, die probeert 
van gevoelens logica te maken- en daar gelukkig in faalt. 
Ik ontwaak in een bed vol zout is een verhaal over een 
verbroken relatie, over hoe kleine details grote gevoe-
lens kunnen uitdrukken en over de cycli van het leven 
die zich telkens opnieuw lijken te herhalen. 

Biographical 
Robin Hendrix werd in 1996 in Nijmegen geboren. Na 
haar middelbare school vluchtte ze snel naar Brussel om 
er Audiovisuele Kunsten te studeren. Daarna was haar 
zoektocht naar het ultieme medium nog niet ten einde 
en besloot ze te onderzoeken wat ze kon uitdrukken 
met potlood en papier (en verf, stiften, pennen, pas-
tel, wascos, houtskool, droognaald, monotype…). Die 
zoektocht blijkt niet altijd even gemakkelijk, mede door 
haar chronische twijfel en eeuwige nieuwsgierigheid 
naar meer. Doch blijft ze koppig volhouden en beleeft 
ze elke dag opnieuw het plezier van waar het om draait: 
het vertellen van een verhaal. 

 
robinhendrix1@gmail.com  

IG @robin__hendrix

Robin 
Hendrix



Sarah
Done

Sension: Reimagined dystopia



Sension: Reimagined dystopia 
Sension: Reimagined dystopia is a distinctive personal 
reflection alteration mix between building design, set 
designs, scenographies, and architectural installations 
rather than a habitual situation, one that accentuates 
the dynamic role of storytelling-architecture overlap 
in the cultural status quo. This graphic narrative ima-
gines a futuristic scenario where the city becomes an 
emotional machine. A machine created from elements 
that see, feel, and even reconfigure their own function 
in relation to human emotions. It’s main target is to ab-
stractly display how physical spaces aren’t static nor 
passive, they reflect and induce the user’s experience. 
The story takes you through a journey of self-discovery 
where you follow up the changes that impact the city 
through a secondary character. 

Biography 
My name is Sarah Done. I am originally an architect 
who found her passion in converting design into a more 
aesthetic visual form of art. I have a Bachelor’s de-
gree in architecture and urban design for 5 years and a 
pre-Master’s degree in Visual Design. I have moved on 
a little further with my studies and obtained a degree in 
Architecture Design from Harvard to solidify my horizons 
in the field. I am currently doing my Master’s in graphic 
storytelling at Sint-Lukas (exploring the overlap between 
architecture and graphic storytelling), while I work for an 
architectural firm as an interior designer and graphic de-
signer. I have delved deeply into the field of visual design 
in my pre-Master’s which pave the way to my previous 
experience, be it architecture, graphic or visual design. 

sarah.al.done@gmail
behance.net/sarahaldone IG @schizophrenia_gallery



Stephanie 
Baetsle

Waar we niet over praten

,
,



Waar we niet over praten 
Parel, Nora, Babs en Marian vertellen over hun persoon-
lijke ervaring met seksueel misbruik binnen hun (werk)
relaties. In vier beeldverhalen getuigen zij openhartig 
over een onderwerp dat nog steeds meer aandacht ver-
dient. ‘Waar we niet over praten’ geeft een stem aan 
vrouwen die niet durfden te spreken uit angst voor de 
reactie van de buitenwereld, die van hun directe leefom-
geving of die van hun misbruiker.

Biographical
Stéphanie Baetslé (24) is een illustrator en graphic sto-
ryteller uit Gent. In 2018 studeerde ze af als beeldend 
vormgever aan LUCA School of Arts in Gent en in 2021 
studeert ze af als master in Graphic Storytelling, campus 
Brussel. Stéphanie maakt met haar werk een statement. 
Dat doet ze ook met deze masterproef, waar ze het ta-
boe rond seksueel misbruik aankaart en in beeld brengt. 
Zowel machtsmisbruik op het werk of thuis, als de lover-
boyproblematiek komt aan bod.

info.studiostefke@gmail.com
IG @studio.stefke



Het Morgenland

Stijn 
Vertommen



Het Morgenland
Ghedi, een wees sinds zijn grootvader stierf, wordt uit 
zijn stam ontvoerd door rovers die hem als slaaf willen 
doorverkopen. Hij wordt honderden kilometers van zijn 
stam verwijderd maar weet te ontsnappen. Nu moet hij 
thuis zien te raken. Maar zijn tijd is kort. De nomadis-
che stam blijft steeds door de woestijn rondtrekken. 
Als ze vertrekken voor Ghedi ze kan bereiken, is hij ze 
voorgoed verloren. Op een wees wordt niet gewacht. 
Grootvader mag er dan niet langer zijn, maar wanneer 
Ghedi ontvoerd wordt, zijn het de lessen die hij van hem 
leerde die de sleutel zijn tot overleven en het succesvol 
doorkruisen van de barre woestijn. Om zo zijn weg naar 
huis te vinden.

Biographical
In de loop van mijn schoolcarrière heb ik een voorkeur 
ontwikkeld voor avonturenverhalen in de lijn van Kuifje 
en Corto Maltese. Als masterproef besloot ik zelf een 
poging te wagen tot het creëren van mijn eigen avontuur. 
Ondanks de pandemie heb ik dit jaar heel wat bijgeleerd. 
Voornamelijk dat ik op mezelf kan rekenen wanneer 
gedisciplineerd werken verwacht wordt. Ik vind mijn 
inspiratie bij de paria’s van onze samenleving. Schrijvers 
zoals: Jack Kerouac, Jan Cremer, Ernest Hemmingway, 
Hunter Thompson,… Individu’s bij wie je eerst misschien 
een wenkbrauw optrekt, maar voor wie je veel waarder-
ing ontwikkelt wanneer je hun werk leert kennen. Onder 
invloed van deze heren hoop ik mijn eigen beeldtaal te 
ontwikkelen zodat mijn verhalen typerend ‘ik’ zijn.

stijn.vertommen@hotmail.com
IG @sundance_archives

Stijn 
Vertommen
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