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BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Levelhead - augmented reality
APR 16, 2009 10:45A.M.

Er is de laatste tijd veel te doen rond augmented reality. Iedereen heeft

intussen de smartgrid website van GE gezien of getest en een of andere

leuke blogpost over het onderwerp meegepikt. Maar het Levelhead-

project van Julian Oliver heeft nog niet de aandacht gekregen die het

verdient. Eat you heart out GE:

levelHead v1.0, 3 cube speed-run (spoiler!) from Julian Oliver on Vimeo.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

daar is de lente...
APR 15, 2009 07:54A.M.

...daar is de zon en ook de rudi is gespot!

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Zorg dat je lezer tenminste leest
tot p5
APR 09, 2009 02:40P.M.

Ik vind dat je een magazine moet kunnen voelen/ruiken om er echt in te

kunnen opgaan. Maar soms is een online versie een leuk (snel)

alternatief. iFly is daar volgens mij geen goed voorbeeld van. Het nodigt

niet uit tot lezen, heeft ergerlijk trage overgangen, is dan toch ook weer

te glad en de muzak drijft je achter het behang.

Dit gezegd even uw aandacht voor een slimme truuk in iFly nr3. Lezers

maken kans op een leuke prijs als ze minstens 1500km meerijden in de

camper van iFly. Per pagina in het magazine die je leest krijg je 300km

extra op de teller. Een leuke trigger om er voor te zorgen dat je op z’n

minst 5 pagina’s meepikt. Wel jammer dat die camper me na p2 al

stoorde. Leuk idee dus, maar gefaald in de uitwerking. Wie het magazine

toch eens wil bekijken gaat naar iflymagazine.nl (op eigen risico).

Dan vind ik Bomvol (ook van born05) beter geslaagd. Al vraag ik me af

waarom die minisite in een geforceerde magazine-look wordt gegoten.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Tips & tricks voor de grafisch
ontwerper
APR 09, 2009 10:04A.M.

Voor de beginnende grafisch ontwerper of de ervaren designer die de

theorie eens vanonder het stof wil halen. 50 gratis lessen in Grafisch

Ontwerp,

door Danny Outlaw / outlaw design blog

gevonden via: psd.tutsplus.com

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   
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BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

zalig!...pasen!
APR 09, 2009 07:34A.M.

mmm..koffie met chocolade..en ook andersom...

gevonden via adgoodness

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Nieuwe beshart site online
APR 01, 2009 07:10A.M.

Bekijk onze nieuwe site

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Uit liefde voor papier
MRT 26, 2009 12:12P.M.

Na de restyling van de Direct Supplies website, vroeg Océ ons een banner

uit te werken voor de homepage. Het mocht iets speciaals zijn, want ze

hadden wel wat te vertellen. Voortaan is het volledige gamma

kantoorpapier van Océ Direct Dupplies België gecertificeerd en

afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Wij kwamen op de proppen

met een idee voor een stop motion. Iets meer dan 30k, maar Océ was

enthousiast... hier het resultaat:

Uit liefde voor papier from beshart on Vimeo.

We hebben dan ook maar een banner gemaakt.

Nu te zien op www.directsupplies.be

Wie ze gemist heeft moet zeker ook deze prachtige voorbeelden van stop

motion in marketing communicatie bekijken: Happy New Year 2009

(Famous voor Electrabel) en het generation movie project (alweer

Famous voor Proximus ditmaal).

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

De polaroid komt terug!
MRT 17, 2009 11:03A.M.

The impossible project

Impossible heeft tot doel de productie van analoge integral film voor

vintage palaroid toestellen in 2010 opnieuw op te starten. Fantastisch

toch!

the-impossible-project.com

Poladroid.net

Voor degenen die zolang niet kunnen wachten hier alvast een leuk

alternatief!

Een applicatie die je foto’s makkelijk omzet naar een echte polaroid look-

a-like

poladroid.net

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   
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Mag ik u kussen
MRT 17, 2009 10:57A.M.

Advertentie voor het nieuwe VRT programma “Mag ik u kussen”.

Concept en AD: Mortierbrigade

Fotografie: Lies Willaert

Beeldbewerking: beshart

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Liefde maakt blind
FEB 12, 2009 01:26A.M.

Zo net voor Valentijn willen we jullie allemaal graag nog even

waarschuwen:

“liefde maakt blind”. Best te bekijken in full screen mode uiteraard.

love will make you blind from beshart on Vimeo.

illustraties: inge

fotografie en editing: bob

knutselen met papier: tom

muziek: detektivbyran

Voor wie wil weten hoe dit filmpje gemaakt is... een blik achter de

schermen:

the making of: “love will make you blind” from beshart on Vimeo.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Happy New Year
JAN 19, 2009 04:55P.M.

Het beshart team wenst iedereen een mooi en entertaining 2009!

Zin om zelf ook te knutselen? Download hier het snij- en plooischema

(pdf).

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Make over - site edition
JAN 19, 2009 04:54P.M.

beshart bouwde vorig jaar een portaalsite voor Océ Direct Supplies

België. Na een jaar was de site toe aan een grondige opfrisbeurt. Een

aantal weinig bezochte topics maken plaats voor nieuwe info en tools. In

dezelfde moeite is de layout in lijn gebracht met de nieuwe huisstijl voor

online communicatie die Océ international in 2009 introduceert.

De Nederlandse versie staat al een weekje online en het aantal bezoeken

en pageviews is meteen gevoelig gestegen.
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bezoek de site: www.directsupplies.be

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

MNM uit de startblokken
JAN 08, 2009 07:46A.M.

Bij de opstart van een nieuw radiostation dragen wij graag ons steentje

bij.

beshart deed de glamourbewerking van de foto’s die Charlie De

Keersmaecker voor MNM maakte.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

De liefde voor papier
JAN 05, 2009 03:19P.M.

Toen ik enkele dagen terug een filmpje bekeek op de site van The New

York Times Magazine, werd ik aangenaam verrast door de intro. Van het

filmpje weet ik niks meer, maar die intro is blijven hangen. De liefde

voor het papier droop er af. En dat geluid van ritselend papier. Geniaal.

Gelukkig is er bladblog.nl van Luis Mendo die ons er op attent maakt dat

de intro gemaakt is door Julien Vallée. Comme on dit, un vrai artiste!

En nu we het toch over papier hebben, wil ik jullie de origamikunsten

van Sipho Mabona niet onthouden.

Leuke inspiratie. Wij zijn aan het broeden. Wie komt er shoppen?

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   
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‘t is feest,’t is feest...
DEC 24, 2008 11:26A.M.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Toen waren ze met 3
DEC 11, 2008 09:34P.M.

Heugelijk nieuws. Inge Lavrijsen komt het beshart team (nu ook

definitief*) versterken.

Inge is grafisch vormgeefster en illustratrice, goochelt met Indesign

sjablonen en scant dat het een lieve lust is. Gelukkig kan ze ook online

haar plan trekken en is het een toffe madam.

* Na een maand stage had Inge zichzelf onmisbaar gemaakt. De

beslissing was dus snel genomen. Gisteren was haar eerste werkdag, voor

wie haar nog niet kent, Inge is de dame in het midden.

fanmail stuur je naar inge[at]beshart.be

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Leuke banner
DEC 09, 2008 01:45P.M.

Dankzij flash streaming blijft de banner klein en de beperkte (en toch

duidelijke) branding maakt het geheel een dankbare viral. Adriaan,

misschien een leuk idee voor het stemmen op de kandidaten bij de

Comedy Casino Cup?

Bijna zo geslaagd als de Axion banner concerten.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Follow what I say not what I do
DEC 03, 2008 01:13P.M.

Vandaag in onze brievenbus: een als krant vermomde folder (je kan de

‘Services & Telecom’ moeilijk een magazine of nieuwsbrief noemen) van

Belgacom. Bijgevoegd een mooie brief die start met de gevleugelde

woorden “de technologie staat niet stil. geen seconde.” Kan iemand van

Belgacom (of het bureau) mij dan eens uitleggen waarom er bij de brief

ook een Antwoordfax-formulier zit? Anno 2008 zijn er toch online

invulformulieren, sms-diensten en (on)bemande callcentra.

Even een kleine situatieschets van het gemiddelde Belgische Small &

Medium Enterprise: Ik open mijn post, binnen handbereik: de laptop en

de gsm. De fax... Misschien staat er nog wel ergens eentje in het archief.

Ook in DM en customer publishing staat de technologie niet stil. Practice

what you preach. Volgende keer beter.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   
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Le Nouveau CS4 est arrivé
DEC 03, 2008 11:17A.M.

We kunnen weer beginnen studeren.

Wat is nieuw in CS4

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Beshart veilt “dancing
headphones” voor het goede
doel
NOV 22, 2008 12:34A.M.

Vandaag 15 oktober 2008, blogactionday - Missie: change the

conversation. Een dag waarop bloggers van over de hele wereld schrijven

over één onderwerp.

Dit jaar is dat armoede. Een steeds prangender probleem, niet alleen hier

in België, maar vooral in ontwikkelingslanden in het Zuiden.

Op zo een dag willen we niet aan de zijlijn blijven staan. Aangezien we

niet de grote schrijvers zijn, hebben we besloten geld in te zamelen om

via Kiva.org ondernemers in het Zuiden een steuntje in de rug te geven.

Net voor de zomer maakte beshart een stop motion van ‘dancing

headphones‘ voor een wedstrijd van Moby. Hiervoor kregen we van

Sennheiser Benelux 20 headsets. 12 daarvan gaan vanaf vandaag onder

de hamer via eBay. De opbrengst gaat integraal naar onze Kiva-account.

Hieronder vindt u een lijstje met een directe link naar de bijhorende

eBay-pagina.

Let the bidding begin...

PXC 350, PX 100 White (2x), HD 280 Pro (2x), HD 280 Silver (2x), HD

201, HD 515, HD 515 gaming, HD 595, HD 595 Magic Red

Alle hoofdtelefoons worden geleverd in originele verpakking.

Bezoek zeker ook even de site van Kiva loans: www.kiva.org

Misschien leent u wel iemand uit de armoede...

PS: Sorry aan alle vrienden die stiekem hoopten een Sennheiser cadeau

te krijgen voor hun verjaardag, dit leek ons een beter idee.

+++

UPDATE: de veiling is intussen afgelopen en heeft 405 EUR opgeleverd.

We wachten nog op een paar betalingen, maar zijn wel al op zoek naar

een interessant kiva-project.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Nieuwe website voor Custo
NOV 21, 2008 06:28P.M.

PERSBERICHT CUSTO: 01/10/2008:

“Custo lanceert vandaag haar totaal nieuwe website mét onlinetest over

het nut van een customer magazine

Bij Custo gaat het vooruit. In juli jl. officieel van start gegaan met de

eerste 10 leden (zie press release op www........be) presenteert de

vereniging van customer media professionals nu een nieuwe webstek,

www.custo.be. Een frisse lay-out, knappe foto’s en informatieve teksten

die leuk zijn om te lezen… een beetje zoals de magazines van Custo zelf

eigenlijk.

Vooral voor bedrijven en organisaties is de nieuwe site extra interessant.

Want vanaf nu kunnen zij in een snelle test meteen zien of een customer

magazine voor hun onderneming een nuttige investering is. Aan de hand

van 7 gerichte vragen worden er tips gegeven aan bedrijven om hun

communicatie te optimaliseren.

Verder geeft Custo op deze vernieuwde B2B-site antwoord op

veelgestelde vragen over customer publishing, en presenteren ze een

geïllustreerd overzicht van de huidige Belgische markt. Men kan er ook

gratis het eerste Custo mini-magazine downloaden en makkelijk de

gegevens van de verschillende leden terugvinden. Allemaal op

www.custo.be.”

Waarom plaatsen wij dit persbericht op onze blog? Omdat we bij beshart

nu eenmaal van magazines houden. Daar horen ook de goedgemaakte

customer (of sponsored) magazines bij. En dus dragen wij elk initiatief

ter verdere professionalisering van die sector een warm hart toe.
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En ja, misschien ook wel een beetje omdat we zeer trots zijn dat wij deze

site hebben mogen maken.

Dankuwel Custo.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Collibra, tangible solutions for
your business semantics
NOV 21, 2008 06:27P.M.

U zei? Inderdaad. Dat dachten wij ook toen wij voor het eerst

gecontacteerd werden door de mannen van Collibra.

Wie dacht dat semantiek verre toekomstmuziek was, heeft het mis. Deze

spin-off van de VUB zet jarenlange top-notch semantische research om

in de praktijk. Collibra ontwikkelde drie producten om het databeheer in

grote en middelgrote ondernemingen te optimaliseren.

“We are passionate to leverage the power of semantic technology to the

fullest without confronting its complexity to our customers.

Collibra’s solutions help to really deliver on the promise of an integrated,

agile and aligned enterprise architecture. This requires a new mindset on

the importance of the information assets flowing through the extended

enterprise. Highlighting the crucial role of a well understood, agile, and

sustainable information-centered infrastructure, Collibra coined the

term Business Semantic Management.

Bringing to market state-of-the-art research on semantic technology,

Collibra is in the unique position to offer solutions that do just that.

Wie meer wil weten leest best het interview met de oprichters van

Collibra in datanews van 3 oktober, of surft naar www.collibra.com

Beshart ontwikkelde logo en huisstijl en was helpende hand bij het

design van de intern ontwikkelde drupal-site.

Een hele uitdaging om een dergelijke innoverende start-up mee ‘vorm’ te

geven. Maar het is een plezier om met 4 zulke straffe mannen te mogen

meedenken over hoe je de kracht van de semantische toepassingen moet

vertalen op maat van IT architects, IT managers en Executives.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

The story of stuff
NOV 21, 2008 06:27P.M.

“The Story of Stuff” laat het verband zien tussen ecologische en sociale

zaken en roept op om samen aan een betere wereld te werken. Vlot

verteld en geweldig in beeld gebracht door free range studios.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   

BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

Detektiv Byrån
NOV 21, 2008 06:26P.M.

Wat krijg je als 3 prettig gestoorde muzikanten in een klein kot de

zweedse winter moeten uitzitten... het debutalbum van Detektiv Byrån!

Voor al wie op vrijdag al eens een opbeurend deuntje kan gebruiken.

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   
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BESHART DESIGN ENTERTAINMENT

beshart in een nostalgische bui
NOV 21, 2008 03:39P.M.

beshart mag zich vanaf vandaag ook gaan uitleven in de creatie van

banners voor Radio Nostalgie. Als het Nostalgie-logo binnenkort over uw

vertrouwde webpagina flits, weet u meteen wie daar verantwoordelijk

voor is.

Nostalgie is onlline te beluisteren via www.nostalgie.eu of

in Antwerpen op 102.9

in Oost-Vlaanderen op 103.5

in West-Vlaanderen op 101.0 en 98.2

in Vlaams-Brabant op 98.1

Ga naar beshart.be/blog voor meer info.   
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