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“Don’t let your mind stop you 
from achieving your goals”

Wie ben ik?

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben 
Simone Lohnstein. Ik ben 21 jaar, woon 
in Arnhem en studeer Communication & 
Multimedia Design aan de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. Ik zit nu in het derde 
jaar van deze opleiding.

Ook ontwerpen vind ik 
erg leuk om te doen. 
Ik vind het erg leuk om 
bestanden uit te wer-
ken in Indesign en bij 
het bestand een stijl te 
creëren. Verder heb ik 
huisstijlen creëren ook 
altijd erg leuk gevon-
den. Een stijl creëren 
voor een bedrijf waar 
zij zich mee uitdrukken 
vind ik een privilege.
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Ik vind het erg leuk om creatief bezig te 
zijn. Vooral fotografie vind ik erg leuk om 
te doen. Ik maak veel foto’s van de natuur 
en van stil leven, maar ook portretfotografie 
vind ik erg leuk om te doen. Deze foto’s zijn te 
vinden op mijn Instagram account en mijn 
blog. Hier geef ik ook tips over fotografie. 
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Als hobby ben ik ook 
veel bezig met mu-
ziek. Ik vind het erg 
leuk om te zingen en 
ik oefen regelmatig op 
de piano. Ik deel mijn 
muziekvideo’s wel eens 
maar doe hier verder 
niks professioneels 
mee.
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Inspirerende mensen
Garol Gusy
Garol Gusy is een geweldige fo-
tografe, maar dit is niet de enige 
reden dat ze mij inspireert. Carol 
en ik hebben namelijk allebei 
iets gemeen: We hebben van 
kleins af aan altijd al een artiest 
willen zijn, maar zijn dit niet gaan 
doen vanwege de druk van onze 
ouders en mensen om ons heen 
omdat je geen goed inkomen of 
zekerheid zou hebben. Allebei zijn we alsnog onze passie achterna gegaan op late-
re leeftijd. Dit is voor mij een bewijs dat je niet van kleins af aan hoeft te beginnen 
om een goede artiest te worden.
Carol Gusy’s heeft met haar foto’s drie pulitzerprijzen gewonnen en drie fotograaf 
van het jaar Awards in de jaarlijkse wedstrijd van de National Press Photographers.

Emma Watson
Emma Watson is voor mij een 
groot voorbeeld doordat ze na 
Harry Potter doorgegroeid is tot 
een geweldige vrouw. Na de film 
is ze gewoon weer naar school 
gegaan waar ze in 2014 haar ba-
chelor aan de Brown Universiteit 
haalde. Verder is Emma Watson 
een overduidelijke feminist. Ze 
is ambassadeur voor HeForShe, 
(geïnitieerd door UN Woman) een organisatie die 
strijd voor geslachtsgelijkheid. Ik zelf vind het erg 
belangrijk dat vrouwen gelijk worden gezien aan 
mannen waardoor ik haar erg inspirerend vind.

Coco Chanel
Voor veel vrouwen is deze vrouw denk ik een 

groot voorbeeld. Op jonge leeftijd heeft 
ze het zo snel gemaakt in de mode wereld 
en ze is door blijven groeien tot een groot 

succes. Ze spreekt mij vooral aan met haar 
uitspraken. Ze zij wat ze vond en hield niets 
achterwege. Wat ik ook erg indrukwekkend 
vind is dat ze voor een grote verandering in 

de mode-indutrie heeft bezorgd. 
Casual kleding werd een feit dankzij Coco 

Chanel.

Mijn oma
Ja, die komt ook in de lijst voor. Ik heb mijn hele leven al opgekeken naar mijn oma. 
Van kleins af aan vertelde ze al de wrede verhalen over de oorlog, die ze nog zo 
scherp in haar geheugen heeft staan. Toch blijft ze altijd zeggen dat ze het goed 

heeft gehad en dat ze blij 
is met wat ze allemaal al 
heeft kunnen doen met 
haar leven.

 “Elegant zijn is geen kwestie van een nieu-
we jurk aantrekken. Je bent elegant, omdat 

je elegant bent.”
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Mijn media kanalen Huisstijl

Facebook
Op mijn Facebook plaats ik vooral persoonlijke be-
richten. Ook wil ik soms nog wel eens een blogbe-
richt van mijn website delen.

Facebook.com/simone.lohnstein

Instagram
Op mijn instagram laat ik al mijn fotografiewerk 
zien en deel ik de activiteiten die plaats vinden op 
mijn blog. Ik deel hier dus geen berichten maar laat 
weten wanneer ik aanpassingen maar etc.

Instagram.com/simonelohnstein

Youtube
Op mijn Youtube kanaal plaats ik zelf gemaakte 
video’s van projecten waar ik aan gewerkt heb en 
video’s van mijzelf.

https://www.youtube.com/channel/UCwX-
cMd-mO8dlU7Fmta54asQ

Mijn eigen website
Op mijn eigen website is mijn blog te vinden waar ik 
berichten plaats over design, fotografie en lifestyle. 
Ik heb hier ook een klein portfolio met mijn foto-
grafiewerk staan.

www.simonelohnstein.nl

Logo
Mijn logo bestaat uit de letters S.E.A.L. die werwerkt 
zijn in een sierlijke zeehond. De letters zijn mijn initia-
len, mijn gehele naam is namenlijk Simone Esmeralda 
Alexandra Lohnstein.

Mijn logo heb ik bedacht tijdens een les van mijn 
opleiding Communication and Multimedia Design. Ik 
was bezig om mijn initialen mooi op papier te zetten 
toen een klasgenoot mij vertelde dat seal in het En-
gels ‘zeehond’ betekend. Dit had ik zelf nog helemaal 
niet door. Ik vind het een goed idee om hier gebruik 
van te maken en een zeehond in mijn logo te verwer-
ken. AL helemaal aangezien ik gek ben op het water 
en de natuur en hier veel foto’s van maak. Dit kon ik 
hierdoor goed uitdrukken in mijn huisstijl. 

https://www.facebook.com/simone.lohnstein
https://www.instagram.com/simonelohnstein/
https://www.youtube.com/channel/UCwXcMd-mO8dlU7Fmta54asQ
http://www.simonelohnstein.nl/
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Lettertype
Ik heb lang nagedacht over de keuze van mijn let-
tertypes. Ik heb deze ook meerdere keren veran-
derd aangezien ik er niet tevreden mee was. 
Mijn uiteindelijke keuzes zijn geworden de letterty-
pen ‘Lobster’ en ‘Brandon Grotesque’.
Het lettertype ‘Lobster’ ga ik gebruiken voor alle 
titels en ‘Brandon Grotesque’ ga ik gebruiken voor 
alle overige tekst. Ik zal verschillende soorten van dit 
lettertype gebruiken voor tekst, koppen en citaten. 
Ik heb gekozen voor deze twee lettertypen omdat ik 
een sierlijk lettertype wou, en een moderne. Lob-
ster is erg sierlijk van zichzelf, maar heeft toch nog 
een moderne uitstraling. Brandon Grotesque is een 
modern lettertype, scheefloos en komt erg duidelijk 
over. Toen ik deze twee lettertypen naast elkaar had 
gezet vond ik ze ook erg goed bij elkaar passen. 

Lettertype titels: Lobster

Koppen: Brandon Grotesque bold 
Italic

citaten: Brandon Grotesque bold Italic

Tekst: Brandon Grotesque Thin

“I could have turned out real bad, but 
I didn’t

So I am thankfull for that
And will enjoy life as match as I can”
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Kleuren
Ik wist van begins af aan al meteen dat ik pastel 
kleuren wou gebruiken. Deze keuze heb ik gemaakt 
aangezien pastel kleuren mij altijd al erg hebben 
aangetrokken en ze erg rustgevend overkomen.
Verder wou ik verschillende soorten kleuren tur-
quoise gebruiken. Ik heb hiervoor gekozen aan-
gezien deze overeenkomt met de kleur van het 
mineraal turkoois, wat weer in connectie staat met 
water. Water staat weer in connectie met de zee-
hond, wat mijn logo is, en ik maak zelf erg veel foto’s 
op en van het water waardoor het mij erg aansprak.
Om deze kleuren goed te kunnen combineren heb 
ik twee tegenovergestelde pastelkleuren toege-
voegd: Oranje en roze.
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Moodboard



14 15

Business card

Ik wil dat je aan een business card meteen 
kan zien met wat voor soort persoon je te 
maken hebt. Daarom heb ik hem heel strak 
gehouden, aangezien ik erg geordend ben, en 
heb ik hem sierlijk gemaakt met veel kleuren, 
aangezien sommige mij ook zo zouden kunnen 
omschrijven in stijl.
Wat ik belangrijk vond was dat mijn adres dui-
delijk te zien zou zijn, aangezien je deze bijna 
nergens anders kan vinden, terwijl mijn functie 
en mijn social media zo opgespord zijn. Daar-
om heb ik deze informatie appart gezet samen 
met mijn telefoon en e-mail, en staat mijn 
adres redelijk in het middel van de pagina.

Achterkant

Voorkant



Geboortedatum: 07-04-1994
Adres: Zuidelijke Parallelweg 189
6812 BZ Arnhem
Telefoon: 0683794240
e-mail: simonelohnstein@hotmail.com


