Werken aan je eigen Druktechniekenboek.
Zelfgemaakte teksten illustreren.
Tijdens deze workshop wordt er aan een zogenaamd druktechniekenboek gewerkt. De deelnemers
illustreren hun zelfgemaakte teksten op diverse manieren. De werkwijzen die ze volgen staan
beschreven in het boekje Mooi Werk, dat tijdens de workshop aan alle deelnemers ter beschikking
wordt gesteld. De geïllustreerde tekst, met toegepaste originelen en drukmaterialen worden
gebundeld in een map. Aan het eind van de dag beschikt ieder over vaardigheden en voorbeelden om
teksten te illustreren met zijn of haar groep kinderen.

Diverse technieken
De deelnemers kunnen kiezen welke technieken ze willen uitproberen. Het drukken met minder dikke
tot zeer dunne materialen als schuim, rubber, karton, lijm en behangpapier enz. noemen we wel eens
de techniek van het laagdrukken. Maar het blijft natuurlijk hoogdruk net als het werken met lino's en
letters. In de praktijk van het onderwijs, waar veel scholen niet beschikken over een drukpers liggen
de mogelijkheden voor het drukken met de wringer veel dichterbij. Dus van groot belang, dat die zeker
in ruime mate aan bod komen. Het werken met de sjabloneertechniek, waarbij de drukdoos en de
glycerine-inkt worden toegepast, zal ook tijdens deze workshop aan de orde komen. Vooral de
technieken die eenvoudig zijn toe te passen, maar die wel een mooi product opleveren gaan we
oefenen.

Werk in uitvoering
Dit is een workshop. En daarom is het goed om passende kleding te dragen. Het is handig als we
kunnen beschikken over een kopieerapparaat.
‘Als team bespreken we veel, en vergaderen we best vaak. We denken samen na over ons onderwijs.
Maar we komen er weinig toe om ook met elkaar echt te kijken naar kinderwerk. Laat staan dat we
daadwerkelijk zelf aan het maken van mooi werk toekomen. Juist die eigen ervaring is zo belangrijk
om kinderen te stimuleren en te ondersteunen’.
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Om een indruk te geven van een paar technieken geven we hier enige voorbeelden uit Mooi Werk.

Belangstelling?
Neem even telefonisch contact op (0512-461192 of 06 12549966) of stuur een mailtje naar
info@levendleren.nl .
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