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Workshop Linosnede 

Linoleumsnede is  een van de oudste ambachtelijke druktechnieken.  

In dit 3,5 - 4 uur durende workshop  gaan jullie zelf kennis maken met deze techniek door een eigen 
ontwerp op een stuk zachte lino te brengen, deze uit te snijden en een ‘zwart-wit’ afdruk daarvan te 
maken op papier.  

Afbeelding 

Tijdens de workshop beginnen we natuurlijk met het maken van een ontwerp in zwart-wit op A6 of 
A5 formaat (148 x 105 mm / 210 x 148 mm). Neem eventueel een voorbeeld mee of begin thuis 
alvast met schetsen. Maak het niet te ingewikkeld - let op dat de details niet te klein worden en hou 
er rekening mee dat de afdruk in spiegelbeeld is. Er is carbon papier aanwezig om je ontwerp op de 
lino over te trekken.  

Uitsnijden  

Het ontwerp is gemaakt en we gaan verder met het uitwerken. Je kiest een lino plaat A6 of A5 
formaat. We maken gebruik van speciale lino gutsen en een snijplank. Er zijn evt. schorten en 
werkhandschoenen aanwezig. 

Afdrukken 

Hiervoor gebruiken we inktrollers, blokprintverf op water basis en wij drukken met ons handen en 
met behulp van een drukvoorwerp. Het uiteindelijke linosnede wordt in één kleur 5 keer gedrukt op 
A4 papier. Bij een A6 formaat linosnede kan er evt.  i.p.v. A4 papier op 5 vouwkaarten (met envelop) 
worden gedrukt. 

Afwerken 

De prenten moeten nog even drogen en kunnen voorzichtig worden meegenomen of in overleg op 
een dag na de workshop worden opgehaald. Ten slotte kunnen de prints worden voorzien van een 
titel, handtekening en evt. een nummer. 

Groepsgroote 

Tot 6 personen 

Locatie 

Atelier The Art Room, Burensedijk 31 in Buurmalsen.  

Data 

In overleg / zie Agenda 

Kosten 

€ 75,- p.p. All-In (inclusief alle materialen, gebruik gereedschap, dagdeel les/huur atelier, koffie/thee 
en 21% BTW.) 


