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arbejdssteder
Tegnestue for Grafisk design. Tegning
2000-20…- Neel Dich Abrahamsen. 
Tegnestue v. Søerne, Fredriksberg. 
Arbejder herfra eller i projekt andetsteds
1995-2000 - Tegnestuen le & neel

profil & karakter
Har overblik for et kompleks materiale
Innovativ og struktureret. Ser 100 enheder 
og udreder dem til en æstetisk helhed. 

 kompetence
Grafisk designer
- Grafisk formgiver - udvikling og design
- Bogtilrettelægger - omslag, redigering 
- Udstillignsdesigner - udvikler af form
Tegner
- Illustrator - fiktion, undervisningsbrug
- Farvesætter - natur, stil og epoke
- Mønsterdesigner - grafisk og tegnet
- Underviser - i tegning 
Koordinator
- Kunstnerisk ansvarlig 
- Produktionsstyrer 

boggrafik; forlag
1995-2018 Opgaver i: Bogtilrettelægning, 
redigering, omslag til:Vild Maskine. Dans-
klærerforeningens Forlag. Chr. Ejlers For-
lag. Batzer&co. Tiderne Skifter. Gylden-
dal, Samlernes Forlag, Rosinante&Co. 
Basilisk. Nyt Nordisk Forlag. Schønberg. 
Borgen. Samfundslitteratur. Redigering 
af memoires i privatudgivelse. 

udstillingdesign; museer
2006-2009 Projektansat. Udstillingsde-
signer, grafiker, researcher, æstetisk ansv., 
produktionsstyrer til: re-design af Børne-
nes Museum, Nationalmuseet. 

1995-2018 Opgaver i: Udstillingsde-
sign, katalog, grafik. Redigering af katalog 
indhold til: Gobelinvævere Rundetårn. 
Øregaard Museum. Sophienholm/Silke-
borg bad. Amalienborg/DDKKS. Rosen-
borg/Kronborg. Ordrupgård. Filmhuset.  
Davids Samling. Kunstindustrimuseet … 

grafisk identitet; firma
1995-2017 Opgaver i:  Grafisk linie og 
identitetsopgaver, Udredning og rådgivning 
til designlinie og www  til firma og kunst-
faglige: Cross-Over. Museum Amager. 
Scenografer Møbelsnedker-foreningen. 
Kunsthåndværkere og private …

koncept; social/sundhed
2002-2017 Opgaver i:  Konceptudvikling 
og grafikopgaver. Udvikling af koncept for 
udstilling og grafik til: Kokkedal Lægecen-
ter. Cross-over, Aids-Fondet. Sundheds-
ministeriet …

generelt; poesi&struktur
2009-2018 Grafisk illustration.
Arbejder med mønstre og tegn som del 
af et projekt. fx et symbol for et historisk 
emne, et tema for en vare. 

tegning & undervisning
2015-2017 Ansat: fof med tegnehold, 
2015-2017 Elever i tegning, privat. 
Tegning som base for form og ide
… 2018  Arbejder med tegning/mønstre
  

uddannelse & læretid
2011-2013 
Studie [Deltidsstudie (abrudt): åu/kua, 
Film-og Medievidenskab; studie i: 
klassisk fortælleteori som base tilrette-
lægning af billedforløb og web 
2005-2010 
Kurser [ web, e-pub …]
1982-1990 
Læretid [ Farvelære, form, tegning hos 
Sture Ekengren, kunstmaler, Sverige ]
1981-1985 
Danmarks Designskole 
[ Skolen for Brugskunst, Linien for 
Tegning og Grafik, København. ]

teknik & sprog & legat
100% Mac: … 
Dtp: AdobeCC - InDesign./prof.
Photoshop, Illustrator, Word
Sprog: Dansk af fødsel. Svensk fra liv 
i Sverige. Fransk fra konversation i 
Pariser-salon. Engelsk fra fag og web. 
Legater:
2017, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
            Ole Haslunds Fond. Ræveskiftet. 
2004  Nationalbankens Jubilæufond,  
           m. Das Beckwerk. Arbejdslegat
2001  Nationalbankens Jubilæumsfond
          C. L. Davids Fond for slægt og  
            venner.  Arbedjslegater.
            Litteraturrådet. Rejselegat.
Studie rejser: 
2002-2010 Paris x 4, Bruxelles, 
 Barcelona,  Oslo, Bergen,
 Houston,  New York, Caribien
1994-1998 Polen, Cairo, Sverige, 
 Spanien/Catalunya.

Den her type opgaver har jeg løst: Det her arbejder jeg med samtidigt:

2010 udtalelse: – Bodil Bundgård Ras-
mussen, Overinspektør, mag.art. National-
museet. København:
“… Til fornyelsen af Børnenes Museum al-
lierede vi os tidligt i processen med grafisk       

designer Neel Dich Abrahamsen, som be-
sidder den fuldendte kombination af fantasi 
og realitetssans og som har blik for helheden 
såvel som detaljen. 
[…]

Et samarbejde med Neel er inspirerende 
og lærerigt. Man mærker hurtigt at man 
er i gode hænder og vil få et spændende 
og velfungerende resultat. Det er en stor 
tilfredsstillelse …”.


