
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering - zondag 30 april 2023 

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

Programma: 

09.30 – 10.30  binnenkomst, koffie, mogelijkheid tot winkelen 
10.30 – 12.30  workshops 
12.30 – 13.15  gezamenlijke lunchpauze in de refter van het vormingscentrum 
13.15 – 14.30  jaarvergadering van de vereniging 
14.30 – 15.00  uitloop tijd vergadering, mogelijkheid tot winkelen 
15.00 – 17.00  workshops 

In de voor- en namiddag zijn er workshops van 2 uur en/of 4 uur. 
Hiervoor dient u zich van te voren in te schrijven. Vul de invulstrook op de achterkant in en mail deze 
aan: scriptores@gmail.com . 
Prijs: € 15,- per workshop van 2 uur = 1 dagdeel,  

€ 30,- per workshop van 4 uur = 2 dagdelen.  
Contant te betalen bij binnenkomst. 
Het onderwerp van de 2 uur durende workshop is in de voor- en namiddag hetzelfde. 

Leden kunnen gratis een tafel inrichten voor verkoop van zelfgemaakte en/of tweedehands artikelen, 
kalligrafie-/boekbindmaterialen, boeken ed.  

Ook zal de winkel van Mary en Fred Koperdraat vol materiaal weer aanwezig zijn. 
Hebt u specifieke wensen, geef dit dan van te voren aan Mary door via: info@kalligrafie.nl . 

Prijzen lunch, overnachting en ontbijt. 
De grote zaal zal tijdens de lunchpauze worden afgesloten, zodat wij gezamenlijk in het restaurant 
kunnen lunchen. 
Er is gekozen voor een lichte lunch met soep voor de prijs van € 12,-. 
Ook is er een beperkte mogelijkheid om al op zaterdagavond aan te komen en te overnachten. 
Hiervoor zijn de kosten € 17,50 met ontbijt; zonder ontbijt € 11,-. 
Je dient dit bij het invullen van het formulier duidelijk te vermelden. Voor een glutenvrij en lactosevrije 
lunch rekent het vormingscentrum ons € 2,- extra aan. 
Graag aankruisen op de invulstrook. De betaling gebeurd bij aankomt aan de ingang van de zaal. 

Uiteraard zijn koffie en thee tijdens de pauzes voor rekening van de vereniging. 

 Vanwege de afgelopen twee jaren zonder beurzen en andere samenkomsten hebben wij een
overschot van ons tweede jubileumboek.
Dit willen wij nu aanbieden tegen de aangepaste prijs van € 25,- per boek
Indien je een boek (boeken) wilt aanschaffen graag even doorgeven aan het secretariaat
scriptores.secretariaat@gmail.com, dan liggen ze op de algemene ledenvergadering voor je
klaar.



Workshops 

1: Verweven letters o.l.v. Lutgarde Maebe - duur: 4 uur 
Monolineletters zijn een beetje het vergeten zusje van de kapitaal maar bieden zo veel interessante mogelijkheden. In 
deze korte cursus tekenen we brede monolineletters en gaan we op zoek naar aparte vormen. We onderzoeken hoe 
de letters kunnen verweven worden van een tekst tot een struktuur. Of en hoe we kleur geven aan deze 
letterstructuur bepaalt het beeld van het eindresultaat. 

2: Papierleer o.l.v. Baukje Scheppink - duur: 4 uur 
Is het papier of is het leer? Natuurlijk is het papier, maar het lijkt bedrieglijk veel op leer. In ieder geval is het 
eindproduct heel geschikt als boekomslagmateriaal of als omslag voor een notitieschriftje. We zijn kalligrafen, dus we 
maken ook papierleer met een kalligrafische twist. Een eenvoudige techniek die goedkoop papier verandert in 
luxueus aandoende, soepele, vellen papierleer. ’s Morgens maken we verschillende stukken papierleer, sommige 
dikker, andere dunner, die we ’s middags afmaken en verwerken tot een eenvoudig notitieboekje.  

3: De wonderlijke wereld van ei-tempera o.l.v. Bernadette D’Haese - duur: 2 uur 
Een workshop waarin werken met pigmenten centraal staat. We ontwerpen in deze korte workshop een decoratieve 
letter met versalen en lombarden als voorbeeld. Na het overbrengen van jouw ontwerp op een stukje perkament gaan 
we deze letters inkleuren met ei-tempera, de voorloper van wat nu gouache is. We gaan ontdekken dat het gebruik 
van penseeltoets een bijzondere uitstraling geeft aan een kleurvlak. Met een vleugje bladfolie en mixtion kunnen we 
een hedendaagse uitstraling geven aan een eeuwenoude kleurtechniek. 

4: Layout, compositie, vorm en tegenvorm o.l.v. Veronique Vandevoorde duur: - 4 uur 
Can you hear my heart beat…Je geeft een tekst vorm. 
De tekst is niet leesbaar maar je kunt gerust deze tekst nog eens “leesbaar” invoegen indien nodig of wenselijk.  Elk 
woord wordt in een andere vorm of layout geschreven , we krijgen dus een dynamische compositie.  
In deze workshop zullen we een afgewerkt werkstuk met drie elementen layout, kleur, kalligrafie.  We leren eerst 
werken met de lettervormen die je kent  (het kan ook je eigen handschrift zijn )  en we maken een compositie, daarna 
voegen we kleur bij.  We kleuren niet in de letters maar we kleuren rond de letters. 
Dit is een workshop waar iedereen aan kan deelnemen, als je één lettertype kent dan is dit voldoende.  Er is 
individuele begeleiding dus je kunt werken op eigen niveau én met je eigen woorden of citaat.  

5: Sterrenboek (boekproject) o.l.v. Hilde Van Bogaert - duur: 4 uur 
Het boek bestaat uit 3 concertina's die aan elkaar genaaid zijn met de cahiersteek en een kaft in grijskarton bekleed 
met sierpapier. 
Er zijn heel wat mogelijkheden voor de concertina's van eenvoudig tot meer uitgewerkte vorm. 

Naam:   

Adres:   

Mail:   

Schrijft zich in voor de volgende workshop(s) (Wij houden zo veel mogelijk rekening met je voorkeur van dagdeel) 

Deelname op volgorde van binnenkomst van mails. 

 1: hele dag:  ........................................................................  

 2: voormiddag:  ........................................................................  

 ........................................................................   3: namiddag

 Voormiddag  € 15,-

 Namiddag  € 15,-

 Hele dag  € 30,-

 Lunch: €  12,-

 Overnachting:   met ontbijt € 17,50
 zonder ontbijt € 11,-

 Glutenvrij   € 2,- extra

 Lactosevrij € 2,- extra

 Vegetarisch geen extra kosten

  Tafel reserveren …………… (maximaal 2 tafels) 

Aankruisen wat van toepassing is. 




