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curriculum vitae

Debbie Saul (Amersfoort, 3 mei 1971)
post:
Wijdesteeg 3
2011 AD Haarlem
studio:
Wagenweg 21
2012 NA Haarlem
06 - 22021465
debbie@saul.nl
www.saul.nl
nederlands
gehuwd, 2 dochters

opleidingen

1983-1989  Havo, diploma
1989-1993  Nimeto-Utrecht, reclame en presentatietechnieken, diploma
1993-1997  Hogeschool voor de kunsten Arnhem, Grafisch Ontwerpen, diploma

werkervaring

1990-1997  Diverse baantjes: van kerstvrouw tot in het klooster
1996-1997  • Studio HKA: de Informatiebrochure, tijdschrift de Kunsten, div. opdrachten 
     voor de Toneelschool en Ateliers Arnhem.
   • assistent-ontwerper bij Ontwerpburo Criterium in Arnhem
   • freelance-ontwerper bij Thonik Amsterdam
1998-heden  • freelance ontwerper / ZP-er, werk(te) voor o.a.:abc architectuurcentrum 
haarlem, arcadis nederland, ateliers arnhem, being frank,bibliotheek haarlem e/o, 
bijbels museum, bno, bnsp, boox, danshuis haarlem, els hillenius bruidscouture, elan 
wonen, erasmus cmdz, de erfgoedinstellingen haarlem, de kracht van het verhaal,  
gemeente haarlem /stedelijke ontwikkeling en marketing, gemeente amsterdam milieu, 
ggd nederland, gottmer uitgeverij, grote en/of st. -bavo haarlem, haarlemse balletschool, 
halszaak, haarlems kinderboekenfeest, heimwee in haarlem, (historisch) museum  
haarlem, idtv, in de knipscheer uitgeverij, jeugdzorg en recht, joods maatschappelijk 
werk, kalebas theaterprodukties, krant in de klas, marinemuseum, nvtl, provincie noord 
holland, rijling merkstrategie, sanoma uitgevers, schaep14, sigmund&co, shai saul  
photography, stichting map/ de voedselbank, taneja hartsuyker architecten, terstal,  
teylers museum, titaan, e.d.b.a., pr architectenbureau, TIP universiteit van tilburg,  
Huisartsenpraktijk te Slaa en de Provincie Noord-Holland 

stages / vrijwilligerswerk
1992   Art Pro studio’s in Bunnik, ontwerpen
1992   Bijenkorf Utrecht, etaleren
1996   Yarom Vardimon in Tel Aviv, Israël, ontwerpen
1996   2D3D in Den Haag, ontwerpen
2001-2007  stichting Haarlem Boekenstad, 4 à 5 x per jaar de organisatie literaire 
   ‘Bakenesseravonden’ in de Toneelschuur
4 jaargangen  Haarlems Kinderboekenfeest / denktank organisatie & vormgeving festival 
2015  teamlid @Kunstlijn Haarlem
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activiteiten / zelf geïnitieerde projecten

• 2010 uitgave boek An Meine Kinder - werk en leven van Reinier Saul (overdracht van de  
 inhoud van zijn hutkoffer aan de Bijzondere Collecties van de UvA). tentoonstelling in OBA en  
 muzikale presentatie in UvA. ISBN 9-789078-670124
• 2014 Saul Producties uitgave ‘Daar staat het… beeld voor beeld door Nederland’. Reis langs
 standbeelden uit onze nederlandse jeugdcultuur. Incl. muzikale middag boekjes en koekjes 
 en liedjes met Leny van Schaik @geluksroute Haarlem. ISBN 978-90-823082-0-4
• 2015 Saul Producties uitgave boek Weerzien/Insight. Een fascinerende reis door Nepal, 
 gezien door de ogen van mensen die net aan staar geopereerd zijn. Met tekstbijdragen van  
 twintig bijzondere schrijvers/kunstenaars. Vlaggenlijnen-installatie in Museum Haarlem@ 
 Kunstlijn Haarlem ISBN 978-90-823082-1-1
• 2016 het jaar van het boek: Wagenweg 21 presenteert saul producties: De Kast van…  

hobby ’s

• lezen, fotograferen, duiken, koken, dans
          
diversen

•  goede beheersing van Indesign, Photoshop, Illustrator
•  beheersing van webdesign, dreamweaver, html en Adobe Arcobat Pro
•  nominatie Roos Gesink Prijs, afdeling grafisch ontwerpen, HKA Arnhem ‘97
•  eervolle vermelding / Prijs Studievoorlichtings-materiaal ‘97 van het LDC-Leeuwarden,  
 voor de HKA Informatiebrochure 1997/’98
•  startstipendium 1997/’98 Fonds BKVB
•  lid van BNO sinds 1999
• sinds 2006 lid van Het Beschreven Blad (grafisch&bibliofiel genootschap). 
•  publicatie subsidie Fonds BKVB voor boek ‘An meine Kinder’ 2010
•  duikdiploma Padi / advanced
•  rijbewijs B


