Algemene informatie

ABC, druk je mee?

Hoe werden vroeger, toen er nog geen computers waren, boeken

gemaakt? Hoe maakte Rembrandt nou precies zijn etsen? En kun je

eigenlijk nog steeds op die manier een afbeelding of een boek maken?

Dat kan! In de werkplaats van Grafisch Werkcentrum Amsterdam

drukken we op echte drukpersen, met inkt en papier. Letterdrukken,

linosnede, etsen, boekbinden en meer.

Omdat de technieken grotendeels voor alle groepen van het basis-

onderwijs geschikt zijn, zijn er heel veel mogelijkheden om een

passende les samen te stellen.

Welkom bij [TAAL] [DRUK] [WERK] PLAATS

Grafisch Werkcentrum Amsterdam

In de werkplaats

Basistechnieken

drukken

met letters & cijfers

Bij GWA kun je zien en beleven hoe vroeger boeken en

kranten werden gedrukt. Je gaat aan de slag met loden

en houten letters. Die letters druk je zelf af op een van

Maak je eigen beeldtaal door te componeren met cijfers

de boekdrukpersen.

horen bij het maken van grafiek en drukwerk vragen om [concentratie,

en letters als vormen. [Geschikt voor groep 4 t/m 8]

De traagheid van de machines, maar ook de stap-voor-stap methode, die
motoriek en samenwerking]. Ons grafisch [cultureel erfgoed] binnen
handbereik: alles wordt gebruikt, alles draait.
Lessen in de verschillende technieken hebben altijd te maken met [taal,
vorm] en [kleur]. Kinderen ontwikkelen bovendien vaardigheden als
[componeren, verbeelden en samenwerken]. Het aanbod sluit goed aan
bij de kerndoelen van het beeldend basisonderwijs.
Ook binnen thema’s als de geschiedenis-canon, de kinderboekenweek of
een zelf bedacht onderwerp bieden de technieken eindeloos veel mogelijkheden. Ons team heeft veel ervaring, en denkt graag mee!

Basistechnieken

Basistechnieken

SJABLOON-

DRUK

Sjablonen maak je van allerlei soorten materiaal.

Het is geen hoogdruk, geen diepdruk, maar door-

druk. We knippen vormen uit karton, plastic of

Op het papier verschijnen de mooiste afbeeldingen.

gutsen in lino
Gutsen in linoleumsnede is een vorm van hoogdruk.

[Geschikt voor groep 4 t/m 8]

papier en gaan er met een inktroller overheen.
Denk aan een stempel: Je haalt alles weg wat niet
afgedrukt moet worden. We werken ook met materialen
als karton en foam, en met eenvoudige stempelvormen.
[Geschikt voor groep 4 t/m 8]

bind je eigen boek

Bladen die bedrukt zijn kun je samenbinden

materiaal krast, wordt afgedrukt. We krassen in plastic sheets,

Etsen is een vorm van diepdruk. Alles wat je diep in het

een schrift mee kan maken.

waarmee je ook een dagboek, schetsblok of

manier, met gekleurd touw. Een echt ambacht,

tot een echt boek. Bijvoorbeeld op de Japanse

volgens de droge naald techniek, en drukken af op de etspers.

[Geschikt voor groep 6 t/m 8]

etsen: krassen, inkten en afslaan

5
Krassen, inkten, afdrukken!
[Geschikt voor groep 4 t/m 8]

Basistechnieken

GWA op school

Groep 3/4 Een dier met een D... het dieren ABC

naar je toe. Voor een lessenserie, met een

toe te komen met je klas? Dan komt GWA

Is het niet mogelijk om naar de werkplaats

Grafische Kist

Uit foam ontstaan de wonderlijkste dieren. Knip ze uit, plak ze op,

mobiele drukpers. Of met de grafische kist,

voorbeelden
en druk ze af. De nadruk ligt op beeld en beginnende taalvorming.

Als er een BEVO docent op school aanwezig

Hoe werkt het?

is ingericht voor diepdruk/etsen.

tijd op school kan staan. De grafische kist

een mobiel grafisch atelier dat voor langere

Het resultaat is een boek voor de hele klas met originele afdrukken.

Groep 5/6 Een beeldverhaal met droge naald
vertellen in een sheet, en druk ze af op de etspers. Daarna kun

Een echt geillustreerd verhaal! Kras de tekeningen die het verhaal
je nog een paar regels erbij stempelen, zodat het een echt boek

is, kan de kist na een instructie van GWA

Maak je eigen boek / druktechnieken

Naschoolse activiteiten / Talententent Oost

zelfstandig gebruikt worden.

wordt...in leporello-vorm.
Groep 7/8 Maak je eigen basisschool-afscheidsboek!
Een verzameling van verhalen en herinneringen aan je basisschooltijd. Met linoleumsnede, droge naald, letterzetten, drukken
en boekbinden maak je een persoonlijk document waar je nog
jaren plezier van zult hebben.

In een reeks van 10 lessen maken kinderen

met verschillende druktechnieken hun

eigen boek. Ze zijn illustrator, drukker en

binder van hun zelfgeschreven verhaal.
[Geschikt voor groep 4 t/m 8]

Binnenschoolse activiteiten / Dynamo

Herdenken en vieren / installaties

In zes lessen werken kinderen aan een

installatie voor de jaarlijkse herdenking op

de Oosterbegraafplaats. Met verschillende

technieken drukken ze op divers materiaal.
[Geschikt voor groep 8]

Contact

We werken met basisscholen in Amsterdam, en met Dynamo,

GWA is acceptant van de Cultuur Jongeren Pas.

Minimale lesduur: 1,5 uur op school, 3 uur in de werkplaats

Groepsgrootte : maximaal 15 kinderen

Goed om te weten

van onze professionele docenten.

tijde een vrijblijvend gesprek aanvragen met een

en op de thema’s van de groep. Je kan te allen

samenstellen, die aansluiten op de kerndoelen

Samen kunnen we leerzame en leuke lessen

Neem contact op

Druk je
mee?
¤
¤
¤
¤

Talententent Oost, Mocca, de Rode Loper en Stichting Kunstkrul.

Grafisch Werkcentrum Amsterdam
Molukkenstraat 200-P1
1098 TW Amsterdam
T. 020 4651841
M. educatie@grafischwerkcentrumamsterdam.nl

