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Hej, jag heter Stina Ericsson och är illustratör!

Här kommer min nya CV-portofolio iform av en bilderbok sammanställd av illustrationer både i

svartvitt och i färg. Bilderna är plockade ur en samling på ca 4000 bilder vilka jag under
årtionden skapat för olika kunder som freelance—illustratör.

Jag tecknar och illustrerar bl.a. för bokförlag, läromedel, sagoböcker, publikationer,
företagsreklam, broschyrer, samt även till organisationers, samfunds och företags (eller varför
inte privata) internetsidor.

Jag hoppas att Ni kan ge er lite tid att titta på bilderna och läsa igenom texten i boken samt att
jag därmed kan få komma med i arkivet bland era andra tecknare för möjliga kommande
illustrationsarbeten .

Behöver Ni trevliga bilder till era tryckalster offererarjag hellre vid offertförfrågan än lägger ut
en prislista. Ni kan gärna också kontakta mig via E-post eller telefon: stina.ericssothotisgalf.[i
eller via mobiltelefon: 050 — 566 6621.

Ni kan även hitta mera av mina arbetsprov på GRAFIA, httgzuwwwgrafiafi och KUVITTAJAT,

httpzuwwwkuvitta'atfi och mina egna sidor: http:((www.stinaerlcssonfi.

I hopp om ett kommande samarbete.

Stina



miL
Bästa mottagare

I detta PDF—dokument finns en del mindre fel angående
hennes kontaktuppgifter. Boken är nämligen gjord 2011 och
efter det har det hänt lite det ena och det andra.

Stinas epost, telefon och hem adress är rätt
men hennes webadress är:
htt : stina.fotis olf.fi

och hennes privata Facebook konto finns på:
https://www.facebook.com/stina.ericsson.7

och Studio Stina Ericsson på:
https://www.facebook.com/StudioStinaEricsson/

Hälsningar: Stina



Hej,
jag heter
Stina
Ericsson,
och är ; &

illustratör?”

Lite om mina släktband och min bakgrund:

Jag är född i Sverige i juli, sommaren 1958 men jag
har bott hela mitt liv i Finland närmare sagt, i

Helsingfors.
Min pappa var konstnär och reklamchefen Per-Olof
Nyström, även kallad Peppe och PON.
Min mamma född Hedman, även hon var
rekla'mgrafiker och ”typograf" '(handtextare)
utbildad på Berg's reklamskola i Stockholm.
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Åren 1979-1983 var jag anställd vid reklambyrån OY INTERPLAN AB

som Ad (artdesigner) assistent.
Efter min moderskapsledfghet år 1984 började jag freelance-arbeta
hemifrån, både för reklambyråer samt för mina egna kunder.
År 1987 grundade jag och min pappa företaget GRAF STUDIO STINA
ERICSSON Oy Ab.
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Jag illustrerar och ritar enbart för hand- inte med tekniska
hjälpmedel som t.ex. dator men, efter att ha illustrerat/ritat för
hand, skannar jag in bilden och skickar den som fullt användbart
original till beställaren på hans begäran.
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Jag illustrerar även till olika tryckalster -tidningar, publikationer,
- företagsreklam, - broschyrer, samt till'företags eller privat
Internet hemsidor, även för olika organisationer eller samfund.











Under gångna årtionden
har jag illustrerat både
för svensks - och
finskspråkiga bokförlag,
närmast till läromedel
och skolböcker.
Jag'anser att
illustrationer i en bok
eller läromedel skall
beakta ,

känslighetsgraden av
behandlat ämne och
alltid ses gå parallellt
med texten, aldrig

_ överskrida varkennetiska
eller moraliska gränser.
Humor, men med god
smak, använder jag
gärna alltid då tillfälle
ges; ' ” '



Genom att först bekanta mej med det manuskriptet och noggrant
lyssna på mina författare eller på min arbetsgivare, i ett
harmoniskt samarbete har jag större möjlighet att tillföra
innehållet i t.ex. läromedlen eller i skolböckerna, med fint
inpassande illustrationer, endera i form av enkla svart/vita
linjeteckningar eller med mustigt färgfyllda bilder.











Här i min'bilderbok kan du vandra igenom mitt livs
"teckningar och illustrationer, ända från början av'1'986-talet;
fram till i dag. ,,,,,,,,,,,,,,

På grund av min kund policy och med högaktning och respekt
för mina kunder, vill jag inte desto mera ingående ge
närmare förklaringar om var bilden/bilderna'förekommit, i

vilket sammanhang eller vem arbetsgivarenfva'rit eller är."

Jag svarar alltid på kostnadsbegäran med beaktande för
arbetsuppgiften, ”deadline" samt bildernas] illustrationernas
användningsbehov.

Det finns inga färdiga prislistor.

Alla arbetenär offertbaserade antingen perprojfektelLer per
bild,, ,

"Jag illustrerar gärna för er till era arbeten, vänligen tag
kontakt. ' ' ' '

Det bästa alternativet för kontakt är säkert e-post.



KONTAKTUPPGIFTER:

Stina Ericsson h

Villkärrsvägen 147 A
FIN-25700 Kimito
Finland

e-post: stina.ericsson©fotisgolf.fi

telefon: +358 50 566 6621 *

http://stinaericssonf.yfi/

Facebook: , , , ,, ,

http:/lwww.facebook.com/#!/profile.php?id=100001689251161



Med Vånga'håH"'r'öri'skåh' 'om möjlig" saarbete,
Stina Ericsson
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