Cursusaanbod kinderen
Docent: Saskia van Montfort

kinderen van 8 - 12 jaar - max. 10 deelnemers

Druktechnieken 14x

periode: 9 maart t/m 22 juni
woensdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur
kosten: 14 lessen € 175,blok van 2 lessen van 1 techniek € 30,-

Binnen deze cursus gaan we met jou alle verschillende druktechnieken langs; van materiaaldruk, naar sjabloondruk, naar
hoogdruk en dan via diepdruk naar vlakdruk. Aan het einde
weet jij van alle technieken hoe het werkt en heb je zelf elke
keer een eigen kunstwerk gemaakt.
Je kunt je inschrijven voor alle 14 lessen maar er ook
voor kiezen om 1 techniek te leren in een blok van 2
lessen.
Materiaal
druk

9 maart
Fantasiedier

16 maart
Droomtuin

Je verzint je eigen fantasiedier
en gaat deze afdrukken. Je
tekent hem en maakt dan
een collage van verschillende
materialen, want elk materiaal
ziet er anders uit als je hem
gaat drukken.

Met buiten gevonden
materialen maken we
afdrukken van bloemen,
bladjes en takjes in
verschillende kleuren,
waardoor een droomachtig
beeld ontstaat.

Linosnede

23 maart
Kaart: Dieren

30 maart
Stripfiguur (meerkleuren)

In zwart/wit ga je een kaart
afdrukken van linoleum. Je kan
je eigen huisdier natekenen of
je eigen favoriete dier.

Teken je eigen stripfiguur en
maak er meerdere afdrukken
van, in kleur, voor iedereen!

Etsen

18 mei
Huisje, Boompje,
Beestje

Sjabloon
druk

6 april
Piraten en prinsessen

13 april
Stof bedrukken

Met vrolijke kleuren je eigen
prinses of piraat afdrukken.
Doormiddel van uit papier
geknipte sjablonen en rollers
ga je vorm geven aan je piraat
of prinses.

Verzin je eigen thema en
ga met sjablonen op stof
drukken, misschien wel op
een T-Shirt, een tas of een
kussensloop

Grafisch
atelier
friesland

Je eigen tekening zet je over
op een stuk plastic plaat,
waardoor je het kan gaan
drukken.

25 mei
Robots en Aliens
Teken een robot en een alien
en laat ze met elkaar de strijd
aangaan op een zinkplaat!

Vlakdruk
Zeefdruk

1 juni
Aluminiumfolie:
Landschap

8 juni
Zeefdruk van
sjablonen

Met huis- tuin en keuken
materiaal kan je ook een
afdruk maken, namelijk met
aluminiumfolie en cola. Je
gaat hiermee een mooi
bestaand landchap of een
mooi fantasielandschap
drukken. En leert zo de
basisregels voor een
landschap.

Van papier maak je sjablonen
om een beeld te kunnen
maken uit verschillende
kleurlagen, die gedrukt
worden met echte inkt en een
zeef. En dan je naam er nog
bijstempelen met echte oude
drukletters.

2 x Vrij werken:
20 april en 11 mei
Tijd om te experimenteren

2 x Vrij werken:
15 en 22 juni
Tijd om te experimenteren

Hierin is er de mogelijkheid om verder te werken aan de
opdrachten of zelf iets te proberen met de technieken die
je al geleerd hebt.

Hierin is er de mogelijkheid om verder te werken aan de
opdrachten of zelf iets te proberen met de technieken die
je al geleerd hebt.

Cursus aanbod
voorjaar 2016
Grafisch
atelier
friesland
Haniasteeg 61
8911BX Leeuwarden
Tel. 058-2153110
info@grafischatelierfriesland.nl
www.grafischatelierfriesland.nl

Ook dit voorjaar biedt het
Grafisch Atelier Friesland
weer een keur aan
workshops, cursussen
en grafische projecten.

Technische cursussen:
Docent Dik Hageman
max. 6 deelnemers

Introductiecursus
Grafische Technieken

Etsen 6x

4 lessen - docent: Dik Hageman
data: 6, 13, 20 en 27 februari
zaterdag van 13.00-17.00 uur
kosten € 100,- incl. materialen
max. 10 deelnemers

Etsen is een diepdruktechniek, dat wil zeggen alles wat lager
ligt wordt afgedrukt. Je kunt er erg fijne lijnen mee drukken maar
ook heel expressief mee werken. In deze cursus ga je aan de
slag met verschillende diepdruktechnieken. Je leert alles over
droge naald, het voorbereiden van je etsplaat, aquatint en je
kunt ook experimenteren met andere etstechnieken.

Altijd al eens met grafiek aan de gang willen gaan? Willen weten
hoe dat nu allemaal werkt of heb je vroeger wel eens met grafiek
gewerkt maar ben je toe aan een opfriscursus?
Op het Grafisch Atelier Friesland kun je een korte instapcursus
grafische technieken volgen waarbij je kunt proeven aan de
verschillende mogelijkheden van grafiek. Tijdens de lessen
bespreken we verschillende grafische technieken en gaan
uiteraard ook zelf aan de slag.

data: 15 februari t/m 4 april
maandag van 19.30-22.30 uur
kosten € 165,- incl. basismateriaal, excl. papier

Zeefdruk 6x

data: 18 april t/m 30 mei
maandag van 19.30-22.30 uur
kosten € 180,- incl. basismateriaal, excl. papier
In deze basis cursus maken we kennis met het zeefdrukken.
Zeefdruk is een doordruktechniek; in een zeefdrukraam worden
gedeeltes dichtgemaakt en opengelaten. Dit kan zowel handmatig
als fotografisch. Door de opengebleven stukken kunnen we
met een rakel, inkt door de zeef op het onderliggende papier
drukken. Zeefdruk biedt de mogelijkheid om op verschillende
materialen zoals; textiel, hout en zelfs glas te drukken. Tijdens
de lessen komen verschillende werkwijzen aan bod.

Lithografie 6x

data: 6 juni t/m 11 juli
maandag van 19.30-22.30 uur
kosten € 165,- incl. basismateriaal, excl. papier
Tijdens deze cursus leer je de basis van de lithografie. Lithografie
is een vlakdruk techniek, gebaseerd op de afstotende werking
tussen vet en water. Je leert hoe je een steen moet slijpen. Je
gaat werken met diverse tekenmaterialen: (speciale) potloden,
krijtjes en tekeninkt en test je welk effect ze hebben. Als de
tekening klaar is prepareer je de steen en ga je afdrukken op
een lithopers.

De cursus bestaat uit 4 lessen:

1

2

Eerst maar hoog.
Linoleumsnede
Door uit een plaatje linoleum partijen weg te gutsen
maken we een meerkleuren druk via reductietechniek.
We leren werken met drukinkt, rollers en drukpersen.
Kan ik het drukken?
Materiaaldruk/ sjabloondruk
Door verschillende materialen uit te knippen, in te inkten
en af te drukken gaan we experimenteren met kleur, vorm
en structuur en leren we met positieve en negatieve
vormen werken.

3

De diepte in.
Etsen
Door in een afgedekte zinkplaat te tekenen en dit in te
bijten met zuur maken we een diepdrukplaat. We maken
kennis met zuren, ininkten, afslaan en de etspers.

4

En dan plat.
Vlakdruk
Onze eerste kennismaking met vlakdruk: ingrediënten:
aluminium, vet, water en drukinkt.

Project 1:
Hoogdruk

Smoelenboek 3x

Een Kubistische Ets 3x

Iedereen kent wel het smoelenboek met foto’s van je collega’s
en medewerkers. Op het Grafisch Atelier Friesland gaan we
er zelf één maken door een zelfportret te drukken. Eerst maken
we een ontwerp met potlood op papier. We kunnen een foto
als voorbeeld gebruiken of we nemen de spiegel ter hand. Van
een plaatje hout of linoleum drukken we ons zelfportret, dit kan
in zwart wit maar kan ook in (meer) kleuren.
Het is de bedoeling dat er net zoveel afdrukken worden gemaakt als er deelnemers zijn, zodat we de portretten zelf in de
laatste les in een boekje kunnen gaan inbinden, het kaft kun je
natuurlijk zelf vormgeven.
Aan het eind van de workshop krijgt iedere deelnemer een
boekje met originele afdrukken van je medecursisten in een
zelf ingebonden boekje.

Wil je de wereld eens vanuit een ander standpunt
bekijken? Het Grafisch Atelier Friesland biedt je de
mogelijkheid je blik te verruimen.
In dit project gaan we een kubistische ets maken. Door
schetsjes van voorwerpen uit verschillende standpunten
over elkaar in een zinkplaatje te bijten en dit uit te werken
met aquatint krijg je een heel nieuwe kijk op de wereld en
leer je tegelijkertijd een hele hoop van etsen.

data: 12, 19 en 16 maart
zaterdag van 13.00-17.00 uur
kosten: € 80,- incl. materialen
max 8 deelnemers

Vervolgcursus
Grafische Technieken
periode 12 maart - 23 juli
zaterdag van 13.00-17.00 uur
kosten: € 300,- excl. materialen*
(*tenzij anders vermeld bij projecten)
max. 8 deelnemers
De vervolgcursus is opgebouwd uit vier grafische projecten
die lopen in de periode van 12 maart t/m 23 juli. Gedurende
deze periode zijn er, tussen de projecten, lessen vrij gehouden
waarbij het mogelijk is met de opgedane kennis zelf verder te
experimenteren of het eigen vrije werk verder uit te werken.
Schrijft u zich in voor de vervolgcursus dan neemt u
automatisch deel aan alle vier de projecten. U kunt zich
ook voor een los project inschrijven, de informatie en
kosten daarvan staan vermeld bij het project.

Project 3:
Etsen

Project 2:
Zeefdruk

data: 14, 21 en 28 mei
zaterdag van 13.00-17.00 uur
kosten: € 80,- incl. materialen excl. papier
max 8 deelnemers

Project 4:
Diverse
technieken

Andy! 2x

Textiel en Typografie 2x

Pop Art!
Vrolijke kleuren, luidruchtige teksten, denk aan Andy Warhol!
Op het Grafisch Atelier Friesland ga je er mee aan de slag en
zelf van begin tot eind een zeefdruk maken. Uitgangspunt is
hierbij: een foto van een voorwerp/persoon, bijv. een blikje of
paperclip of een beroemdheid (of iemand die je ‘als beroemd’
wilt maken), deze ga je via Photoshop bewerken voor het
gebruik als zeefdrukfilm. Door te werken met verschillende
kleuren en losse sjablonen maken we hiervan een zeefdruk
met iconische status!

T-shirts met teksten, afbeeldingen, reclamekreten en wat
niet al niet meer. Ze zijn overal. Jammer alleen, dat de
fabriek bepaalt wat er opstaat. Op het Grafisch Atelier
Friesland kun je je eigen ontwerp op t-shirt, tas of sweater
leren drukken. Je krijgt een introductie in typografie
en beeldmerken en een uitleg over de verschillende
druktechnieken. Daarna gaan we met zeefdruk, linosnede,
sjablonen en houten letters aan de slag om je eigen tas,
t-shirt of wat dan ook, op te vrolijken.
Textiel zelf meenemen!

data: 23 en 30 april
zaterdag van 13.00-17.00 uur
kosten: € 80,- incl. materiaal excl. papier
max 8 deelnemers

data: 18 en 25 juni
zaterdag van 13.00-17.00 uur
kosten: € 80,- incl. materialen excl. textiel.
max 8 deelnemers

