Svend Seegert
Langenæs Allé 34, 1.th
8000 Århus C
mobil 2963 8419
mail: seegert@stofanet.dk
homepage: www.svendseegert.dk
Kompetence, kreativitet, sans for helhed, sans for detaljer,
entusiasme, vedholdenhed, selvkørende teamspiller, et CV
ud af boksen, ind i sammenhængen.

Grafik, design, layout, artwork
Cd covers
2013: Himmelråbende, SheppardKarlsson
2013: Maria Manuela, demo
2013: Manuela & Seegert, demo
2006: Centrering & Jordforbindelse, Ann Grønbæk
1998: Den lille blå, Kætter Kvartet
1996: Kætter Kvartet, Kætterkvartet

Posters
SheppardKarlsson, Melodica Aarhus, Kætter Kvartet, Maria Manuela, Århus Sangskriver Værksted, Tiia
Kotkas, Manuela & Seegert, Svend Seegert, o. a.

Se flere posters i større opløsning på min hjemmeside her. Og i en billed-dedikeret portefølje her.

Grafik til hjemmesider, ikoner mv. Et lille detaljeorienteret udvalg.
Ikoner til Den Rytmiske efterskole i Båring:

Rytmisk

Sangskriver

Klassisk

Sanger

Producer

Helleristnings-inspirerede ikoner og logo til Brenderup Højskole:

Musik

Kunst

Dansk kultur Sport - fritid Genbrug

Det globale

Rejser

Udkast til bogforsider
Alle fiktive med den midterste som det
bedste bud på en snarlig udgivelse.

Artwork
Et lille udvalg. 1 og 3 er ældre ting touchet op i Photoshop.

Grand Prix Legends
Grand Prix Legends er en pc-baseret køresimulator der kom frem helt tilbage i 1998. Den handler om at
køre formel 1 tilbage i 1967, og den har i kraft af en lang række grafiske og fysiske updates fra et nørdet og
racing-interesseret community legeglade brugere selv i dag. Jeg har for år tilbage været ivrig grafisk updater
af spillet/simulatoren og bidraget med teksturer af vegetation, historiske bygninger og miljøer, tilskuere og
ikke mindst historisk korrekte reklamer. Jeg har også produceret 360 graders horisontlinier, det vildeste
projekt værende en horisont til det 72 km lange landevejsløb Targa Florio. Flere af disse updates har opnået
mere end 30.000 downloads, og gav kultstatus i det dertil hørende community.

Mirabeau - et højresving på den berømte Monaco Grand Prix “bane”.
Svinget er opkaldt efter et hotel af samme navn. Det oprindelige Hotel
Mirabeau blev revet ned i 1971, sikkert fordi der er flere penge i 25
etager end 4 etager. Det er en skam for elskere af god arkitektur og
æstetik, men hotellet blev som mange andre hedengangne bygninger
genskabt som en af de mange grafiske updates til Grand Prix Legends.
Texturen er lavet på grundlag af mere end 30 samtidige fotos af det
originale (det rigtige) Hotel Mirabeau.
En mere detaljeret portefølje dedikeret bare til Grand Prix Legends (GPL) kan downloades her.

Referencer grafisk:
SheppardKarlsson, Kætter Kvartet, Maria Manuela, Svend Seegert:
Tiia Kotkas & Teater Astra, SheppardKarlsson, Svend Seegert
Gyngen i Aarhus, Århus Sangskriverværksted, Melodica Aarhus:
Slangerup Brandvæsen
Brenderup Højskole, SheppardKarlsson

CD covers og plakater
Plakater, foldere, hjemmeside
Plakater, bannere mv
Logo
Headers, ikoner til hjemmeside

Se evt flere eksempler og i bedre opløsning på min hjemmeside: covers posters tegninger
Og tjek gerne min mere billedfokuserede grafiske portefølje som ses her: Grafisk Portefølje

Referencer som tekstforfatter:
Basunen - Aarhusiansk musiktidsskrift: Leverandør af flere artikler og interviews 2014 og 2015.
Århus Sangskriverværksted: Pressemeddelelser, bekendtgørelser, foldere, invitationer, etc.
Svend Seegert, Seegert & Manuela: Hjemmeside, blogs, pressemeddelelser, sangtekster etc.
Jakob Sheppard & SheppardKarlsson, Tiia Kotkas & Teater Astra: Hjemmesider, pressemeddelelser

Erhvervserfaring som musiker, sangskriver og komponist:
Pianist, guitarist, sangskriver og komponist. Fortid som kapelmester i Århus Revyen og Århus
Studenterrevy, og som medlem af det trendsættende folk-band Kætter Kvartet. Offentligt udøvende siden
1989. Har de sidste 10 år fokuseret på singersong-writing fremføring af egne sange. Spiller pt desuden i
duoen Manuela & Seegert og i trioen Seegert, Bæk og Nygaard. Tilknyttet Århus Sangskriverværksted 2004
og frem. Udførligt musikalsk cv kan downloades her.

Pædagogisk erhvervserfaring
2013-pt: Privatundervisning i klaver og guitar.
2006-2007: Fast lærervikar og pædagogvikar Skovbyskolen & Columbus-skolen i Galten.
2000-2002: Klaver, musikteori, komposition, DanMedia i Århus.
1999-2000: Improvisation, musikteori og komposition, Silkeborg Daghøjskole.
1994-2000: Undervisning af børn og voksne i klaver, Odder Musikskole.

Anden erhvervserfaring:
2014 og 2015: Praktik DMF i Aarhus. Artikelskrivning, kontorarbejde mv.
2013-14: Projektmedarbejder, Godsbanen i Aarhus.
2008-2012: Postfunktionær, PostDanmark.

Uddannelse:
Århus Universitet:
Cand. Mag. i Musikvidenskab og Kunsthistorie.
Kunsthistorie 1990-93 sidefag. Musikvidenskab 1985-1993 og 2000-2002 samt 2009 speciale.
DanMedia 2000, PC kørekort, Studieteknik, musikprogrammer til pc mv. (6 måneder)
Askov Højskole 1980-81 (6måneder), Civilforsvaret 1979-1980 (8 måneders værnepligt)
Studentereksamen 1979 .

Kompetencer i øvrigt:
Er verbalt velfunderet, veludviklet sans for design og layout jævnfør ovenstående. Er team-player med sans
for personligt ansvar, og glider godt ind i arbejdsfællesskaber. Superbruger af Adobe Photoshop, Officepakken + diverse lydprogrammer. Avanceret pc-bruger med hurtig indlæringskurve når det kræves.

Sprog:
Engelsk på alle niveauer, akademisk og mundret, skriftligt og mundtligt. Tysk, skriftligt og mundtligt. Fransk,
mundtligt. Vant til kreative samarbejder grafisk, musikalsk og tekstligt på tværs af landegrænser.

Interesser
Musik, historie, kunst og kultur i bred forstand, IT og grafisk design, cykling, cykler på elite-motionsniveau,
filosofi, improvisation og leg i musik og andre sammenhænge, motorsport, mine 21-årige tvillinger.

Alt i alt
Født i 1960. Intelligent - også socialt, velkommunikerende, humoristisk, lyttende, entusiastisk, iderig,
improviserende, vedholdende, solid og vant til at gøre en forskel.

