
Masterclass: de grenzen van het (zeef)drukken
Met Harmen Liemburg, voor (grafisch) ontwerp professionals. 13 en 20 juli

 Overdruk, uitsparing en het combineren van dekkende of juist transparante inkten, zijn effectieve 
gereedschappen die het werk een heel eigen karakter geven. Door het werken met kleurscheidingen, de 
samenstelling van inkten, en de papierkeuze in je ontwerpproces te integreren, ga je een stap verder dan 
de standaardoplossingen die de industrie en de reguliere ontwerpsoftware te bieden heeft.
 Zeefdruk is een snelle en krachtige techniek waarmee je grafisch werk in eigen beheer kunt 
produceren. De basisprincipes, het ontwerpen vanuit de mogelijkheden van deze druktechniek, zijn ook 
toepasbaar in offset.
Deze masterclass bestaat uit 2 getrapte onderdelen:

A: Inspiratie – 1 dagdeel – max. 24 deelnemers (wo 13 juli, 13 -17u)
 Door goed te kijken naar bestaand drukwerk krijg je veel ideeën voor eigen produkties. Uit hoeveel 
lagen is het opgebouwd, welke kleuren zijn gebruikt, wat is de volgorde? Aan de hand van voorbeelden uit 
het werk van Harmen Liemburg, de zeefdrukwerkplaats van Kees Maas, en studenten van de Gerrit 
Rietveld academie, komt een breed spectrum aan mogelijkheden voorbij. 

B: Drukwerkvoorbereiding – 1 dagdeel – max. 12 deelnemers (wo 20 juli, 13 -17u)
 De zeef waarmee wordt gewerkt kan op op vele manier worden gemaakt. Aan de hand van het 
ontwerp, de afmetingen en het beschikbare budget, komen alle varianten en keuzeoverwegingen aan bod. 
Daarnaast wordt ingegaan op de wisselwerking tussen vectortekeningen en uit pixels opgebouwd beeld, 
het organiseren en controleren van kleurscheidingen, en het efficiënt indelen van drukvellen.
Vereisten: Enige ervaring met zeefdruktechniek is wenselijk maar niet cruciaal. Basale kennis van 
grafische software (Illustrator, Photoshop, InDesign) is essentieel.

Praktisch
Voor: ontwerpers en illustratoren werkzaam in de praktijk, sinds kort afgestudeerd of nog in opleiding 
(vanaf 3de jaar BA), m.a.w. ontwerp professionals
Door: Harmen Liemburg, i.s.m. nieuweklasse (joke mestdagh)
Wanneer: (A) woensdag 13 juli, 13 - 17u / (B) woensdag 20 juli, 13 - 17u
Waar: bij drukkerij Calff & Meischke, Lijnbaansgracht 215 Amsterdam
Kosten: A + B: 100* euro ex btw / A: 50* euro ex btw
* startende ontwerpers die als zelfstandig ondernemer werken (max. 3 jaar werkzaam in de praktijk) 
krijgen 25% korting!

Aanmelden en meer informatie: nieuweklasse, (020) 682 14 82 / info@nieuweklasse.org
www.nieuweklasse.org


