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INT Bert Tier (1957 Holland) is a well known Dutch cartoonist and illustrator who
works mostly for publicity agencies. Over the last few years Bert did marketingcampaigns for Coca Cola, Aegon (insurance), Dutch government, Filofax, Hästens
amongst others. Most impressive were his so called flippo’s that came with Smith’s
potatochips. Millions of flippo’s (400 different plastic discs with funny cartoons)
were distributed and collected by children in Holland and Belgium. Lately he concentrates on a comicstrip called Stupid animals, which is also represented by JFS
for international publication.
NL Bert Tier zal een jaar of negentien geweest zijn, toen hij wegens ontstentenis
van de oorspronkelijke tekenaar in moest springen om voor het reclamebureau
van Ikea een eland-grap te tekenen, die een paar dagen later de complete achterpagina van De Telegraaf sierde. Lovende reacties en een contract als vaste illustrator waren zijn deel. Een bliksemstart van een aanstormende tekenaar, die gevolgd
zou worden door talloze andere hoogtepunten op gebied van illustraties voor allerlei doeleinden, maar vooral in dienst van actie-marketing campagnes. Bert Tier,
nu 47 en wonend in Amsterdam, tekende strips voor Panorama en Actueel, en
voor gerenommeerde reclamebureau’s. Zo heeft hij de afgelopen jaren ondermeer campagnes getekend voor merken als Coca Cola en Aegon, voor het ministerie van WVC en voor de NS. Een postercampagne voor filofax in Engeland
leverde hem een “EuropeanBest”-award op. Zijn meest in het oog springende productie was tot nu toe de flippo-actie die hij voor Smith-chips tekende. Hij tekende
ze bijna allemaal, de griezelflippo’s, de sportflippo’s en andere reeksen, een hele
rage lang de ene na de andere nieuwe flippo, dag in dag uit. In totaal maakte hij
er meer dan vierhonderd.Tegenwoordig werkt hij aan een reeks boeken met de
titel “koken doe je zo” waarin hij recepten voorziet van een pakkende cartoon.
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Enkele voorbeelden van illustraties
(digitaal beschikbaar).
Vanwege het grote aanbod is
er niet genoeg ruimte om u alle
illustraties te tonen.
Neem contact met ons op voor
meer informatie via info@jfs.nl of
telefonisch +31(0)475337338.
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