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CURSUS

Grafisch Atelier Friesland
Het Grafisch Atelier Friesland is een open werkplaats voor beeldend kunstenaars en
liefhebbers van druktechnieken. We hebben professionele apparatuur en materialen voor
etsen, lithografie, zeefdruk, riso en hout- en linoleum druk. Naast de functie van werkplaats
ontwikkelen wij ook activiteiten voor leerlingen van middelbare scholen om kennis te komen
maken met de verschillende grafische technieken en organiseren wij grafiek exposities,
cursussen en workshops.
De stichting Grafisch Atelier Friesland is een non-profit organisatie gevestigd in de
binnenstad van Leeuwarden.

OVER

Kennismaking
100,- incl. materiaal.
Max. 10 deelnemers
Beginner
Altijd al eens met grafiek aan de gang willen gaan? Wil je weten hoe dat nu allemaal werkt?
Of wil je gewoon weer bezig, maar ben je vergeten hoe het ook al weer moest? In deze
cursus kun je proeven van de verschillende mogelijkheden.
De cursus bestaat uit 4 lessen; in elke les gaan we aan de slag met een andere druktechniek.
- Eerst maar hoog: We gaan een meerkleuren linoleumsnede maken.
-Kan ik er mee drukken? Experimenteren met verschillende materialen en sjablonen.
-De diepte in: Etsen en alles wat daarbij komt kijken.
-En dan nog plat: Verrassend, het werkt ook zonder hoogte verschillen.
Lessen instapcursus 1:
			

4 lessen: 18/25 september, 2/9 oktober 2021
Zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

Lessen instapcursus 2:
			

4 lessen: 7/14/21/28 mei 2022
Zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

Heb je er zin in of wil je meer informatie? Mail ons dan via info@grafischatelierfriesland.nl

NIEUW

Zeefdruk
5 lessen: 30 oktober, 06/13/20/27 november 2021
180,- incl. basismateriaal, excl. papier
Max. 6 deelnemers
Beginner/gevorderd
In deze cursus leer je hoe je een zeefdruk moet voorbereiden, je ontwerp kunt maken,
belichten en natuurlijk drukken. Dat kan op papier, textiel en nog heel veel andere materialen.
Heb je nog nooit gezeefdrukt? Dan beginnen we eenvoudig met papieren sjablonen en
gaan dan verder met meerkleurendruk, rasters en andere beeldende mogelijkheden, die je
kunt voorbereiden in photoshop of illustrator.
Ook als je al kunt zeefdrukken, kun je terecht voor meer tips and tricks om je ideeën beter
vorm te geven.
Aan het einde van de cursus bestaat de mogelijkheid om je werkstukken te exposeren in
het Grafisch Atelier.
Zin om los te gaan?
Mail dan naar: info@grafischatelierfriesland.nl en geef je op.

DOOR

Etsen
5 lessen: 2/9/16/23/30 april 2022
Zaterdag van 13.00 – 17.00 uur
150,- incl. basismateriaal, excl. papier
Max. 6 deelnemers
Beginner/gevorderd
Bij het etsen bijt je fijne lijntjes met zuur in een zinkplaat, die je dan met drukinkt vult en
onder een pers op papier afdrukt. Het is een mooie fijnzinnige techniek met een lange
geschiedenis en verrassende resultaten. We beginnen eenvoudig met een lijnets, daarna
gaan we verder met aquatinten en andere technieken. Ook als je al eerder geëtst hebt
kunnen we nog een heleboel technieken uitproberen om tot jouw ultieme prent te komen.
Je resultaten mag je bij ons exposeren.
Wil je je verdiepen in deze mooie ambachtelijke techniek?
Stuur dan een email naar: info@grafischatelierfriesland.nl

DIEP

Hout en linosnede
6 lessen: 12/19/26 februari, 05/12/19 maart 2022
Zaterdag van 13.00 - 17.00 uur
165,- incl. basismateriaal, excl. papier
Max. 8 deelnemers
Beginner/gevorderd
In deze cursus ga je aan de slag met gutsen, hout en linoleum en leer je hoe je een
meerkleurendruk kunt maken. We beginnen eenvoudig met kurklinoleum en gaan verder
met meerkleurendruk, hout en harder linoleum. Je leert over positieve en negatieve vormen,
gutsen, kleuren en hoe je verschillende lagen netjes over elkaar kunt drukken. Ook als je al
ervaring hebt kunnen we helpen met nieuwe experimenten en ideeën om je mogelijkheden
te verbreden.
Na afloop exposeren we je resultaten in het Grafisch Atelier.
Wil je meer weten of je opgeven voor deze kleurrijke cursus?
Stuur dan een mailtje naar info@grafischatelierfriesland.nl

HOOG

Steendruk
6 lessen: 11/18 december 2021, 8/15/22/29 januari 2022
Zaterdag van 13.00 - 17.00
165,- incl. basismateriaal, excl. papier
Max. 6 deelnemers
Beginner/gevorderd
Steendruk is een vlakdruk techniek. Je maakt een tekening met vet tekenmateriaal
op een speciale steen. Omdat vet en water elkaar afstoten kun je tekening vanaf deze
steen meerdere keren afdrukken. Het geeft je heel veel beeldende vrijheid en kan ook in
meerkleuren. Het is niet de makkelijkste techniek, maar wel een heel mooie. Tijdens de
cursus slijp je je eerste steen, ga je experimenteren met verschillende tekenmaterialen, leer
je de steen te prepareren en natuurlijk te drukken op een lithopers.
Uiteindelijk kun je je werk exposeren in het Grafisch Atelier.
Wil je meedoen aan deze uitdagende cursus?
Geef je dan snel op door te mailen naar info@grafischatelierfriesland.nl

VLAK

Riso printer
Wil je posters of flyers drukken met een speciale uitstraling? Of je eigen dichtbundel,
fanzine of stripboek maken? Op het Grafisch Atelier Friesland kun je gebruik maken van de
riso printer. Een wonderlijk apparaat dat in steunkleuren drukt met verrassende resultaten.
Deze riso drukt vlot je oplage tot A3 formaat in de kleuren rood, geel, blauw, groen, fluor
rose en zwart.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak dan een afspraak door te mailen naar:
info@grafischatelierfriesland.nl of bel ons, dan leggen we je uit hoe het werkt en wat er
allemaal kan.

RISO

Zelf aan de slag in ons atelier?
Als je al een cursus gevolgd of ervaring hebt, kun je vrij werken in het atelier. In de
werkplaats mag je dan gebruik maken van de aanwezige apparatuur en materialen.
Het Grafisch Atelier Friesland beschikt over ets- en lithopersen, zeefdrukapparatuur,
een riso printer, een A1 printer en de daarbij behorende materialen zoals lithostenen,
zeefdrukramen, inkten en papier. Tijdens de openingstijden is er altijd iemand
aanwezig die je op weg kan helpen of assisteren. Heb je nog geen ervaring of en
cursus gedaan? Dan kan je gebruik maken van onze individuele begeleiding tijdens
openingstijden om een techniek eigen te maken. Kijk voor de voorwaarden op de website.
Het is fijn als je van te voren even mailt of belt om te reserveren, zodat je zeker weet dat er
voldoende ruimte is.
Openingstijden:
ma. t/m za. van 10.00 - 16.00 uur
Projecten
Ook dit jaar aantal projecten ontwikkelen waarin je opgedane kennis en techniek kunt
verfijnen en kunt experimenteren met andere technieken.
Deze projecten zullen we aankondigen via de website en facebook dus ‘like’ onze pagina
en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!
N.B Cursussen en hoeveelheid deelnemers zijn onder voorbehoud, van eventuele Coronamaatregelen.

ZELF
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