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Voorwoord
In 2017 heeft het Grafisch Atelier Friesland (GAF) zich ruim kunnen profileren met
exposities en projecten. Daarnaast is er dit jaar een samenwerking van de gebruikers
van de Haniahof-ateliers ontstaan in de vorm van de nieuwe expositieruimte H47.
Het GAF zet zich in voor een verdere bloei van activiteiten binnen deze en andere
samenwerkingsverbanden.
Het GAF heeft daarnaast in 2017 een forse groei aan cursusdeelname gezien. Deze
toename past binnen het streven om zich als cultureel ondernemer te profileren. Hiermee
ijvert het GAF voor een gezond evenwicht tussen subsidie en eigen inkomsten, waarbij
het voortbestaan en de oorspronkelijke doelstelling van het atelier overeind blijven en
zelfs versterkt worden.
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Algemeen

Bestuur
Gedurende 2017 is de bestuurlijke samenstelling nagenoeg
ongewijzigd gebleven. Aan het eind van het jaar hebben wij
afscheid genomen van Arend Schenkel (penningmeester) en
Anna Gerritsma (algemeen bestuurslid).
Het GAF is op zoek naar nieuwe bestuursleden en in het
bijzonder een nieuwe penningmeester. Met het oog op
de verdere professionalisering van het GAF geven wij een
voorkeur aan bestuursleden met een relevant cultureel en/of
bestuurlijk netwerk. Het bestuur bestaat nu uit: Corine MarnethFeenstra (voorzitter), Saskia Padberg (secretaris), Grytsje
Klijnstra (algemeen bestuurslid) en Renske Bakker (algemeen
bestuurslid). Bernardus Warenga (algemeen bestuurslid)
neemt vooreerst de taken van de penningmeester over.
We streven naar een sterke positie van het GAF als grafische
werkplaats in Friesland. Belangrijke middelen hiervoor zijn het
verhogen van het aantal deelnemers en een uitbreiding van
het expositieaanbod. Het aantal deelnemers aan cursussen
is dit jaar behoorlijk toegenomen, mede door de toename van
cursisten vanuit Kunstacademie Friesland. Met de komst van
expositieruimte H47 in de Haniahof verwacht het GAF het
aantal exposities fors te kunnen uitbreiden.
We hebben ons ook dit jaar sterk gemaakt voor overleg en
samenwerking tussen de ateliergebruikers binnen de Haniahof.
Door samenwerking kan de Haniahof zich nog beter profileren als
culturele broedplaats in het Harmoniekwartier. Expositieruimte
H47 kwam tot stand door deze samenwerking en medewerking
van de gemeente Leeuwarden. De bewegwijzering naar het
GAF en de Haniahof vanaf de Nieuwestad in de vorm van een
kunstproject zou ook een resultaat van een samenwerking
tussen de Haniahof-ateliergebruikers moeten zijn. De gemeente
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Leeuwarden heeft toegezegd bij te dragen en te ondersteunen
in een dergelijk project.

Beheer
Alle activiteiten van het GAF worden begeleid dan wel
gecoördineerd door onze beheerder, Dik Hageman. Tot zijn
taken behoren het assisteren van kunstenaars, het geven van
cursussen en workshops, het organiseren van exposities en
andere externe activiteiten en het onderhouden van een netwerk
in cultureel Leeuwarden en het grafisch werkveld. Daarnaast
behoort ook het dagelijks beheer van het atelier, inventaris,
inkoop en facturatie tot het takenpakket. Hij wordt hierin
bijgestaan door een waardevolle vaste poel van professionele
vrijwilligers die in een groot deel van de beheerstaken
ondersteunen.

Werkdruk
Bij de toename van activiteiten neemt de werkdruk voor
beheerder en vrijwilligers toe waardoor zaken als acquisitie
en administratie blijven liggen. Onbetaalde vrijwilligers die
gemiddeld 12 uur p/w werken zijn een wankele basis en de
zesdaagse werkweek van min. 32 uur van onze beheerder,
zet al het komende in een ander perspectief. Bij de beoogde
groei van activiteiten, is aandacht voor professionalisering en
uitbreiding van de huidige organisatie essentieel. Hier hangt
echter een prijskaartje aan.

Huisvesting
Het GAF is een uitstekend geoutilleerde grafische werkplaats.
Tot dit jaar was de Stichting kunstwerkplaats Vredeman de
Vries eigenaar van een groot deel van de apparatuur. Hoewel
de apparatuur vrijelijk beschikbaar was, heeft het GAF zich toch
ingespannen om volledig eigendom en verantwoordelijkheid
over deze apparatuur te verkrijgen. In de loop van 2017 zijn
hiervoor de eigendomspapieren ondertekend. Daarbij heeft het
GAF geïnvesteerd in een nieuwe grootformaat-printer waardoor
digitale mogelijkheden voor o.a. zeefdruk zijn toegenomen.
Het GAF is in de Haniahof op zoek naar samenwerking en
extra ruimte voor exposities. Daarbij is steeds gedacht aan
een of meerdere ruimtes aan de voorzijde aan de Haniasteeg.
Een meer publieke uitstraling van deze ruimtes verbetert
de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de en culturele
broedplaatsfunctie van dit gebouw in het Harmoniekwartier.
Als gevolg van de renovatie hebben de ateliergebruikers zich
georganiseerd en is na intensief overleg en een herordening
van de ateliers in de loop van het jaar ruimte vrijgekomen voor
een expositieruimte. Deze expositieruimte, genaamd H47, is het
resultaat van de gezamenlijke inspanning van het GAF, VHDG
en de Haniakunstenaars en zij zullen in onderlinge afwisseling
deze ruimte vullen. Inmiddels is er, mede op aandringen van het
GAF bestuur, een zelfstandig bestuur voor H47 aangesteld.

De verbouwing en revitalisatie van de Haniahof die eind 2016
zijn gestart hebben het gehele jaar geduurd. De ruimtes van
het GAF, die in eigen beheer al waren opgeknapt, zijn niet
gewijzigd. De originele rondgang in het gebouw is hersteld. Dit
is een verbetering voor de toegankelijkheid en samenwerking
in het gebouw. GAF hoopt nog op een opknapbeurt voor het
sanitair en de nu ontoereikende elektra-installatie.

PR-activiteiten
Onbekend maakt onbemind. Het GAF spant zich daarom in voor
meer zichtbaarheid en bekendheid bij het algemene publiek en
de grafiekliefhebber in het bijzonder.
Het GAF was aanwezig op een aantal grote festivals in Leeuwarden zoals ‘Welcome to the Village’ en ‘Explore the North’.
Voor beide festivals is daarvoor een specifiek multidisciplinair
kunstproject ontwikkeld en zijn samenwerkingsverbanden
aangegaan met diverse culturele partners.
Het GAF organiseert met regelmaat exposities binnen en
buiten Leeuwarden. Deze en andere activiteiten worden
breed aangekondigd, zowel digitaal als via meer traditionele
communicatiekanalen. Dat geldt ook voor ons reguliere
gevarieerde cursusprogramma, dat middels een eigen cursusfolder wordt bekendgemaakt. Naast de eigen website en social
media is het GAF ook aanwezig in de communicatiekanalen van
Kunstkade, Schoolkade, de Volksuniversiteit en Kunstacademie
Friesland. Sinds dit jaar verheugt het GAF zich met de
aanwezigheid van een vrijwilliger die specifiek is gevraagd voor
pr en promotieactiviteiten.
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Projecten
& activiteiten

In 2017 organiseerde het GAF een groot aantal activiteiten, binnen
en buiten de muren van het GAF. Er werd samengewerkt met diverse
partijen met als doel workshops aan te bieden voor verschillende
doelgroepen, werk te exposeren en meer ruchtbaarheid te geven aan
de mogelijkheden op het gebied van grafische technieken.

Werkplaatsfunctie
Het Grafisch Atelier is van maandag tot en met zaterdag
van 9 tot 17 uur geopend voor amateurgrafici, kunstenaars
en geïnteresseerden. Zij kunnen gebruikmaken van de
aanwezige apparatuur, materialen en de expertise van de
werkplaatsbeheerder.
Naast het dagelijks gebruik door beeldend kunstenaars
faciliteert het GAF kunstenaars die hun eigen cursussen
willen ontwikkelen. Grafici als Jaap Ket en Saskia van Montfort
organiseren regelmatig hun eigen cursussen op het gebied
van grafiek in de werkplaats van het GAF. Een deel van de
opbrengst vloeit terug naar het GAF.

Educatie
Het GAF biedt doorlopend een divers pakket van workshops
en cursussen aan voor jong en oud, beginnend en gevorderd.
Maandelijks verzorgt het GAF 2 à 3 keer een educatieve
workshop aan scholieren van het basis-, voortgezet of hoger
onderwijs. Zo bieden we in de basisvorming diverse workshops
aan voor kunst menu plus/ Piter Jelles 8+ groepen van ± elf
scholen. Het Stedelijk Gymnasium, Leeuwarder Lyceum zijn  
enkele van de middelbare scholen die dit jaar workshops
hebben gevolgd. Het GAF maakt gebruik van de faciliteiten van
Schoolkade, neemt deel aan de jaarlijkse Art-trip, en benadert
zelf middelbare scholen, MBO’s als het Friesland College en
HBO’s als de Minerva Academie voor Popcultuur.
Totaal aantal deelnemers: 378.
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Samenwerkingen met
educatieve instellingen
Ook in 2017 ontwikkelde het GAF cursussen op maat voor de
Volksuniversiteit en Kunstacademie Friesland. Die cursussen
vinden eveneens plaats in het GAF.
Voor het derde jaar organiseerde het GAF een cursusreeks
voor Kunstacademie Friesland. In 24 lessen maakte de leerling
kennis met grafische technieken en het Grafisch Atelier
Friesland, waarbij ook aandacht was voor de geschiedenis van
de grafiek. Totaal aantal deelnemers: 41.

Eigen cursusaanbod
Het GAF biedt doorlopend eigen cursussen aan, bedoeld voor
een divers publiek. Wekelijks zijn er drie cursusavonden en twee
cursus-dagdelen. Deelnemers hebben jaarlijks de keuze uit
cursussen op het gebied van hoogdruk, etsen, lithografie, zeefdruk
en vlakdruk. Daarnaast kan er een kennismakingscursus gevolgd
worden, is er een cursus waarin grafische technieken in het
algemeen worden behandeld, zijn er incidentele specialistische
workshops te volgen en wordt ook op projectbasis in het GAF
gewerkt. Totaal aantal deelnemers: 29.

Presentatiemomenten
Het GAF presenteerde zich op verschillende evenementen,
zoals op kunstmarkt Art Leeuwarden en op het UITfestival.
Daarnaast was het Gaf vertegenwoordigd met eigen projecten
op muziekfestivals Welcome to the Village en Explore the
North. Op het Simmerdeis-festival in Drachten deed het GAF
het project ‘Pimp your T-shirt’, waar kinderen hun eigen T-shirt
konden recyclen door zelf te bedrukken.
Totaal aantal deelnemers: 460.
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Exposities
Van 22 augustus t/m 24 september 2017 is er in het Fries
Museum werk van verschillende kunstenaars van het grafisch
atelier te zien geweest in het Open Atelier als onderdeel van
de tentoonstelling ‘Druk met kunst: 40 jaar steendrukker Rento
Brattinga’. De lithografie expositie werd gecombineerd met
demonstraties steendrukken door de kunstenaars zelf ten tijde
van de expositie. Zo konden bezoekers/belangstellenden bij de
bron terecht voor vragen en zien hoe het drukproces van de
lithografie werkt. Als afsluiting is er een een korte workshop
georganiseerd in ons atelier. De deelnemende kunstenaars
waren Noëlle Poiesz, Saskia van Montfort, Erik Mol, Dirk Remco
Hageman, Herman Noordermeer en Mark Algra.
Totaal bereik: 300.
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Van 15 oktober t/m 3 december heeft in De Lawei te Drachten
de grafiekexpositie “Off-Key” plaatsgevonden. De beeldend
kunstenaars van het Grafisch Atelier Friesland hebben   hun
werk geëxposeerd, geïnspireerd op thema “off-key” (zwart-wit);
de wereld van de drukkunst die ligt tussen het zwartste zwart
en het witste wit. De beweging van het vlakke, het diepe en
het contrast van grafiek in zijn vele facetten. De deelnemende
kunstenaars waren: Erik Mol, Anke van Westerlaak, Saskia van
Montfort, Mark Algra, Pieter Ploeger, Dirk Remco Hageman,
José Witteveen en Herman Noordermeer. Totaal bereik: 750.
Aanvullend bij de expositie was de lezing op 18 november
over de grafische kunst door de eeuwen heen, verzorgd door
Renske Bakker. Totaal bereik: 20.

Grafiekproject Grens/Werk
Ter bevordering van de ontwikkeling van een eigen beeldtaal
en samenwerking tussen professionele en amateurgrafici bieden wij grafiekprojecten aan. Het thema van het grafiekproject
in 2017 was ‘Grens/Werk’. Over het stellen van grenzen binnen de artistieke praktijk, het ‘inside the box, outside the box’denken en het maken van prenten. Het resultaat van de deelnemende grafici werd in een handgemaakte, speciaal voor het
thema ontworpen map gepresenteerd.
Totaal aantal deelnemers: 20.

Samenwerkingen met andere
culturele instellingen
In 2017 is het GAF met verschillende culturele instellingen
in Leeuwarden samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit
zijn initiatieven waarin cultuur, maatschappij en onderwijs
samenkwamen.
Het Grafisch Atelier Friesland heeft samen met B.C. Epker
(kunstenaar) en Mischa Andriessen (dichter) het project “Kop
& Schaduw” ontwikkeld voor Welcome to the Village, Explore
the North en Lân fan taal. Een uniek kunstproject dat bezoeker,
dichter en kunstenaar bij elkaar brengt op een zeer persoonlijke
manier en werd vastgelegd op een gedenkprentje door de
drukkers van het GAF. Totaal aantal deelnemers: 110.

Overige activiteiten:
Natuurmuseum
Dit jaar hebben we voor het eerst een activiteit geinitieerd met
het Natuurmuseum. Tijdens de voorjaarsvakantie kon er in de
binnentuin op stof of kleding gedrukt worden met een eigen
gemaakte dieren. Totaal aantal deelnemers: 150.
Simmerdeis
Ook dit jaar was het GAF te vinden op Simmerdeis, theater- en
muziekfestival Smallingerland dat deze keer in het teken stond
van duurzaamheid. Onze actie ‘Pimp your T-shirt’ viel in de
smaak en menig bezoeker kwam zijn/haar oude T-shirt of ander
kledingstuk ‘oppimpen’ door ze te bedrukken met een eigen
sjabloondruk. Totaal aantal deelnemers: 100.

Het GAF ondersteunde in samenwerking met de Popfabryk
het project ‘Windowlicker’, een verticaal zeefdrukproject van
zeefdrukcollectief Cowboy Killers, dat tijdens muziekfestival
Explore the North gepresenteerd werd. De pilot werd
georganiseerd in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.
Het GAF heeft tevens een aantal workshops verzorgd voor
de opleiding podiumkunsten D’Drive die is gehuisvest in de
Neushoorn.
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Financiën
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Toelichting op de Jaarrekening 2017
van Stichting Grafisch Atelier Friesland
Inkomsten
De inkomsten uit cursussen en workshops bedroegen ca.
€ 6.000 meer dan begroot. Dit houdt vooral verband met de
samenwerking met Kunstacademie Friesland, waarbij studenten
als onderdeel van hun opleiding in het Grafisch Atelier werkzaam
zijn. Ten opzichte van de jaarrekening 2016 was de stijging
daarom fors: van € 11.107 in 2016 naar € 17.185 in 2017.
De verhuur van ruimte in de werkplaats aan individuele
kunstenaars bleef achter bij de begroting en zelfs ook bij de
jaarrekening 2016. Blijkbaar is de limiet zo ongeveer bereikt.
De opbrengst uit de verkoop van materiaal bleef hiermee
samenhangend ook achter bij de begroting.
De totale inkomsten bedroegen bijna € 5.000 meer dan
begroot.

Uitgaven
De uitgaven voor beheer en huisvesting lagen ongeveer op het
begrote niveau.
De uitgaven voor de inkoop van materiaal bleven ver achter
bij de begroting. Dit hangt samen met de achterblijvende
inkomsten uit de verhuur van ruimten in de werkplaats aan
individuele kunstenaars (zie hierna): minder dan geraamde
aantal kunstenaars betekent minder materiaalverbruik.

De organisatiekosten vielen aanmerkelijk hoger uit dan geraamd.
Dit hangt samen met de aanschaf van een professionele printer
en met een vrijwilligersuitkering aan 2 vrijwilligers. Deze hebben
de beheerder veelvuldig bijgestaan bij zijn werkzaamheden,
vooral bij de vele cursussen en externe activiteiten, zoals
WttV.
De totale uitgaven bleven met ruim € 1.000 binnen de
begroting.

Exploitatieresultaat

Meevallende uitgaven van ruim € 1.000 en meevallende
inkomsten van bijna € 5.000 leiden tot een positief resultaat
van bijna € 6.000. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen
vermogen.
In hoeverre dit resultaat structureel is, moet overigens worden
afgewacht. De resultaten van het GAF in steeds belangrijkere
mate afhankelijk zijn van de inkomsten uit de samenwerking met
de Kunstacademie Friesland.
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Slotwoord
De inzet op het vergroten van de samenwerkingsverbanden in 2017 is een goede
investering gebleken, op financieel, inhoudelijk en organisatorisch vlak. Er zijn veel
activiteiten georganiseerd, waarvan educatie en de exposities het leeuwendeel
vormen.
Het GAF is een voorziening voor beeldende kunstenaars, amateurs, studenten en
andere belangstellenden uit Friesland en is dienstverlenend aan middelbare- en lagere
scholen, MBO- en HBO-instellingen. Om deze voorziening in stand te houden zal altijd
een vorm van subsidie nodig blijven.
Het GAF dankt de gemeente Leeuwarden voor haar financiële steun en voor de goede
samenwerking met gemeentelijke ambtenaren van diverse afdelingen.

Namens het bestuur,
Corine Marneth-Feenstra
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Grafisch
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8911BX Leeuwarden
Tel. 058-2153110
info@grafischatelierfriesland.nl
www.grafischatelierfriesland.nl
Openingstijden:
ma. t/m za. van 09.00 - 17.00 uur
vrijdag van 12.00 - 17.00 uur

