
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SCRIPTORES 
zondag 10 maart 2019 

 

Adres: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle (België) 

 

PROGRAMMA 

• 09.30  -  10.30 - binnenkomst, koffie, mogelijkheid tot winkelen 
• 10.30  -  12.30 - workshop 
• 12.30  -  13.15 - lunchpauze: zie opmerkingen hieronder over veranderingen lunch in het vormingscentrum 
• 13.15  -  14.30 - jaarvergadering van de vereniging en loten voor de zomerstages 
• 14.30  -  15.00 - (uitlooptijd vergadering); mogelijkheid tot winkelen 
• 15.00  -  17.00 - workshop  

 

 Prijzen lunch en overnachting en reservering tafel(s) 
De grote zaal zal tijdens de lunchpauze worden gesloten, zodat we gezamenlijk in het restaurant kunnen lunchen. Wij hebben 
gekozen voor een lichte lunch met soep, voor de prijs van € 10,00.  
Je kunt ook kiezen voor een overnachting: met ontbijt € 14,00, zonder ontbijt € 9,00. 
Je dient bij de inschrijving voor de workshop(s) duidelijk te vermelden of je wel of geen gebruik wilt maken van deze 
mogelijkheden. Voor een gluten-/lactosevrije lunch betaal je € 0,75 extra. Vermeld dit specifiek! 
De betaling gebeurt bij aankomst aan de ingang van de zaal. 
Uiteraard blijven koffie en thee tijdens de pauzes voor rekening van de vereniging. 
 

 In de voor- en namiddag zijn er korte workshops van 2 uur. Hiervoor dient u zich van te voren in te schrijven via 
scriptores.secretariaat@gmail.com. De prijs bedraagt € 12,- per workshop, per dagdeel (workshop 5 dus € 24,-) en wordt bij 
aankomst aan de ingang van de zaal betaald. Het onderwerp van de workshops is voor en na de vergadering hetzelfde. 
 

 Leden kunnen een eigen tafeltje inrichten voor de verkoop van zelfgemaakter en/of tweedehands artikelen. Vraag dit tijdig aan 
via scriptores.secretariaat@gmail.com. Deelname is gratis. 

 
 Mary Koperdraat (www.kalligrafie.nl/info@kalligrafie.nl) en Lidy Schoonens (lidy.schoonens@planet.nl) zijn met hun winkel 

aanwezig.  
 

Inschrijven voor zowel de workshops, voor het reserveren van een verkooptafeltje (gratis) als en voor het bestellen van een lunch: per 
e-mail via scriptores.secretariaat@gmail.com. 
 
Voor de workshops vermeldt u de naam van de docent en eventuele voorkeur voor voor- en/of namiddag. U ontvangt eind januari een 
bevestiging samen met een materiaallijstje.  
 
Voor diegenen die van ver komen is er een (beperkte) mogelijkheid om op zaterdagavond te overnachten. Graag tijdig doorgeven per 
e-mail scriptores.secretariaat@gmail.com waarna u een bevestiging krijgt voor overnachting plus ontbijt. Voor de overnachting worden 
de kosten apart met u afgerekend.  
 
U kunt alle informatie nog eens nalezen op onze website www.scriptores.nl of www.scriptores.be. Wij hopen velen van u op deze dag 
te mogen begroeten. 

Het bestuur 
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WORKSHOPS: 

1 – Tegeltjeswijsheid – Tony Karsten 
Werken met acrylverf in combinatie met rijstpapier op formaat van een tegeltje. 
Een techniek die gebruikt kan worden op hout, karton, schildersdoek of papier. 
 
2 - Achtergrond met gesso bewerkt met acryl inkt – Wilma van Leer 
Tijdens deze workshop gaan we werken op plaatjes MDF of stevig aquarelpapier. We bewerken de ondergrond met paletmes en gesso.  
Als dat droog is gaan we daar op verder werken met acrylinkten. De structuur die ontstaan is door het werken met paletmes en gesso 
wordt extra naar boven gehaald door de kleur die er op aangebracht wordt. 
 
3 – 16e Eeuws handschrift Wobelke – Baukje Scheppink 
De 16de eeuw met krullentrekkers als Jan van der Velde als inspiratiebron voor eigentijdse kalligrafie? Wie dat een vreemd of 
misschien wel juist interessant idee vindt, komt naar de workshop van Baukje Scheppink. Aan de hand van een handschrift van een 
verliefde Friese dichter uit de 16de eeuw en het schoolschrift dat hij als kind leerde, zien we nieuwe mogelijkheden met oud schrift.  
 
4 - “GEKNIPTE LETTERS!”  - met een knipoog naar affiches uit de jaren 60 – Ann Wens 
Aan de hand van alfabetvoorbeeelden van oa. Paul Peter Piech gaan we in deze workshop speelse letters snijden uit gekleurd papier. 
Een andere inspiratiebron zijn affiches uit de jaren 60. 
Een toffe manier om snel tot een sterk resultaat te komen. 
 
5 - Compostities en gelli plate - Bernadette D’haese: DEZE WORKSHOP IS 4 UUR – 2 UUR ’s MORGEN en 2 UUR ’s MIDDAGS. 
Tijdens de voormiddag worden er letters getekend en uitgesneden uit synthetisch papier en folies.  Er wordt begeleid in het opbouwen 
van composities aan de hand van gekalligrafeerde en typografische lettervormen. Wat is het belang van de witruimte en hoe blijven 
lettervormen aan elkaar hangen als een kantwerk? 
In de namiddag worden de uitgesneden composities gebruikt als stencils in combinatie met de gelli print techniek. Met deze techniek 
worden monoprints gemaakt die het uitzicht hebben van etsen. Voorzie voldoende papier voor de prints minimum 20 vel A3. 
 

 
 


