
CV / Kasper Binzer 
Illustrator og animator

Nuværende projekter 

• Dragen & Kragen (under udarbejdelse til børn +7)
• Vi fik en snuser i nakken (Erindringsbog om min mormor til børn +5)
• Utrolius Spektakularis (børnebog, +4)
• Illustrationer til en sang (bestillingsopgave) 

Afsluttede projekter

2019

• Etiket til naturcideren Häxjos, Vin & Natur

• Etiket til naturbrændevinene Vermoutish og I hækken, Æblerov

• Under a warm moon 
    Linoleumstryk inspireret af country/folk sange, især Jimmie Driftwoods sange om hårde kår og  
    fattigdom skabte grobund for dette motiv af et band, der spiller sammen under en varm måne.

• Seks illustrationer til promovering og andre markedsførsingsfremstød, Vin & Natur, Malmö

• Hey Moon 
    Linoleumstryk inspireret af kunsnter, filosof og musiker John Maus sang Hey Moon.

• Jus et puissance (saft og kraft)
  Ni originale koldnålsraderinger som en ode til håndværket bag naturvin 

• The Villa Garden  i samarbejde med Birgit Rørbæk, Villa Kultur, Østerbro
   Fire illustrationer frembragt ved at skitsere gevækster i haven ved Villa Kultur og efterbehandle dem grafisk     
   digitalt. Vi fremhævede udvalgte træer/gevækster i den gamle have for at sætte fokus på naturen omkring  
   Villa Kultur.

2018

• Illustrationer til børnebogen Prins Elsian og Trolden i Æsken (4+) af Mikkel Deiborg-Eliasson
   
• Animationsfilmen Qupanuk (Snespurv) (7 minutter) 

Formel uddannelse 
 
• Indføring i koldnålsraderingsteknik v. Tryk2, Nexø (2018)

• Klassisk tegning under ledelse af pHd. i kunst Artem  
   Alexeev, The Drawing Academy, Viborg (2013) 
 
• Cand. mag. Billedkunst og Film- og medievidenskab  
   (2018)



• Forsideillustration til romanen Mammut af forfatterinde Signe Birkum

• Illustrationer til sangen Sælens Åndehul af Hans Jacob Binzer

• Forsideillustration til samtidskunstner Maj Horns Maps of Zagreb, et projekt støttet af EU-ordningen   
  Flying Carpet.

• Etiket til Häxan, naturcider, årgang 2017, Vin & Natur

2017

• Etiket til Häxan naturcider, årgang 2016, Vin & Natur

• Etiket til Les Morgon, naturvin, Melin Vin
 
•Etiket til hvid naturvin, Melin Vin

2016

• 26 illustrationer til Rejsen mod Solen (6+) af forfatterinde og 
  nordlysentsusiast Kira Moss. Udgivet på forlaget Calibat. 


