
Mijn naam in Priscilla Aldana. Ik zit al heel mijn leven in het modewereldje. Na mijn MAVO 
opleiding ben ik naar de modevakschool gegaan in Den Haag. Na het 4de jaar ben ik 
afgestudeerd, maar ik kreeg er geen genoeg van. Daarom besloot ik om verder te gaan en 
modevormgeving te studeren op de kunstacademie Willem de Kooning te Rotterdam. 
 
Ik ben toen begonnen met werken in winkels en modeshows. Alles wat op mijn pad kwam heb ik 
aangenomen. Zo heb ik gewerkt als Visual Merchandiser voor The Sting en Cool Cat en ik heb 
ook de kleding voor Les Misérables, The Musical gemaakt. Maar toch ging het kriebelen: ik 
moest mijn ei kwijt in grafisch ontwerpen. Ik vond het zo leuk om met Illustrator en Photoshop te 
werken. Maar ik had daar nog te weinig ervaring in dus besloot ik om naast mijn fulltime werk 
een cursus te volgen voor Illustrator. Na veel opgezocht te hebben op internet ben ik bij 
LearningTrain terrecht gekomen. Toen ik de site had gezien mailde ik gelijk om in te schrijven en 
ik vond het heel prettig dat ik al snel terug gebeld werd voor een afspraak. 
 
Al heel snel mocht ik beginnen met de cursus en ik moet zeggen dat ik tijdens deze cursus sneller 
en gemakkelijker alle lessen oppikte dan op school. Tijdens de gehele cursus was duidelijk 
aangegeven wat we per les gingen leren. Het was wel aan jou om thuis te oefenen maar ik ben zo 
gedreven en enthousiast geweest dat ik iedere dag wel iets ging ontwerpen met Illustrator waarbij 
ik mijn les materiaal erbij gebruikte. 
  
1 Jaar na de laatste cursus ben ik met mijn eigen bedrijfje begonnen. Alles heb ik met combinatie 
van Illustrator en Photoshop gemaakt. Alle prints op de t-shirts ontwerp ik zelf en alle elementen 
van de website zijn met Illustrator en Photoshop gemaakt. Met trots heb ik deze website gelijk 
laten zien aan mijn docente Pascaline van LearningTrain, want zonder deze cursus te hebben 
gedaan had ik dit nooit kunnen bereiken. Ik ben nog maar beginnende maar ik heb het volste 
vertrouwen dat ik veel plezier ga beleven met Illustrator en Photoshop. Ik heb momenteel veel 
opdrachten zoals het ontwerpen van prints voor voetbalclub, flyer ontwerpen voor een 
kinderevenement en ook wel veel schilderwerk. 
  
Het leuke is ook dat ik nog contact heb met Pascaline. Zij heeft een andere kijk op mijn werk en 
ik neem haar opbouwende kritiek zeker mee om mijn werk te verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 


