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Voorwoord

Wij kunnen met voldoening en gepaste trots
terugkijken op een succesvol jaar voor het
Grafisch Atelier (GA) Den Bosch.

De passie en inzet van onze medewerkers en
vrijwilligers heeft zich vertaald een in sterk groeiende interesse in en deelname
aan de activiteiten van het GA. Zie het aantal gebruikers en bezoekers dat fors
is gegroeid, met daarbij een belangrijke toename van het aantal scholieren en
studenten. Zie ook de toename in specifieke workshops, cursussen en masterclasses.
Dankzij ondersteunende fondsen hebben we het onderwijsproject ‘Woordig’
gerealiseerd waaraan leerlingen van 10 scholen hebben deelgenomen. Het project
was gericht op het verbinden van taal en beeld, met als hoogtepunt het uitreiken
van de Jeugd Grafiekprijs.
Onze jaarprent van de Bossche kunstenaar Jan de Bie, een lino met als titel
‘De Aleph’, was een groot succes en de oplage bleek al na korte tijd volledig
overtekend te zijn.
De Willem II Fabriek met haar industriële uitstraling en faciliteiten voor kunstenaars
en publiek is voor het GA een ideale omgeving om zich optimaal te presenteren en
te ontplooien.
Om het GA nog meer toekomstbestendig te maken en de organisatie een
structurele push te geven werd in augustus 2018 een aanvraag ingediend bij
Kunstloc Brabant voor een bijdrage uit de impulsgelden. Deze aanvraag werd
gehonoreerd, hetgeen betekent dat we de komende jaren verder kunnen groeien
met nieuwe mogelijkheden en kansen.
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In 2018 is het bestuur van de Stichting GA Den Bosch versterkt met een nieuwe
penningmeester in de persoon van mevrouw Ans van de Sande. Ook heeft het
bestuur de statuten uit 1991 aangepast/gemoderniseerd en daarmee toekomst
bestendig gemaakt.
Alles overziend is 2018 een jaar geweest waarin het GA verder is gegroeid, in haar
specifieke kunstzinnige activiteiten, haar bijdrage aan ‘Den Bosch cultuurstad van
het zuiden’, maar ook in haar bedrijfsvoering als gezonde basis voor de toekomst.
Dit alles is alleen mogelijk geweest dankzij steun en inzet van onze medewerkers,
vrijwilligers en vrienden en donateurs. Daarnaast was en is de financiële steun van
de gemeente ’s-Hertogenbosch onontbeerlijk.
Het bestuur is iedereen die – in welke vorm dan ook - heeft bijgedragen aan een
mooi en geslaagd jaar 2018 zeer erkentelijk en veel dank verschuldigd!
Namens het bestuur van de Stichting,

Jan Ramaekers
Voorzitter Stichting Grafisch Atelier ‘s-Hertogenbosch
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Hoofdstuk 1
Organisatie

1.1. Het Grafisch Atelier

Stichting Grafisch Atelier Den Bosch is een
werkplaats waar iedereen die wil experimenteren
met grafische technieken welkom is. Ooit,
35 jaar geleden, is de stichting gestart als
kunstenaarsinitiatief met als doel het samen delen van grafische voorzieningen.
Nu is het een multidisciplinair grafisch productie-, presentatie- en kenniscentrum
en beschikt over brede faciliteiten, goede voorzieningen en expertise om
professionals en amateurs de juiste technische ondersteuning te bieden voor hun
realiseren van hun plannen en projecten.
Het Grafisch Atelier heeft een uitgebreid activiteitenprogramma met cursussen,
workshops en masterclasses voor zowel individuele deelnemers als groepen.
Vaak in samenwerking met partijen organiseert het in de Willem Twee Fabriek
projecten en exposities om makers en publiek kennis te laten maken met grafiek
in de breedste zin.
Grafisch Atelier Den Bosch ontvangt een structurele subsidie en een subsidie
in de vorm van profileringsgelden van de gemeente ’s-Hertogenbosch en richt
zich daarnaast steeds meer op eigen inkomsten uit activiteiten en voorzieningen,
fondsen en donaties.

1.2 Ontwikkelingen in het werkplaatsenveld
In een wereld waar digitale technieken inmiddels voor vrijwel iedereen beschikbaar
zijn, ontstaat er, vooral onder de jonge garde, een hang naar kleinschalige uniciteit,
naar producten met een handgemaakte uitstraling. Dat wordt ook ervaren in het
Grafisch Atelier, waar een hernieuwde belangstelling in de grafische technieken
onder de nieuwe generatie kunstenaars, vormgevers en illustratoren zich aftekent.
Daarmee verandert ook de gebruikersgroep van de werkplaats. Naast beeldend
kunstenaars, die zich gespecialiseerd hebben in grafische technieken, raken
ook steeds meer vormgevers, ontwerpers en illustratoren geïnteresseerd in de
specifieke kwaliteiten van de grafische technieken.

Middelbare schoolleerlingen
aan het werk in de werkplaats

Met deze nieuwe interesse in en herwaardering van ambachtelijke technieken
ontstaat weer een vraag naar plekken met een specifieke expertise en de juiste
machines en materialen om aan de slag te gaan. Waar tot voor kort werkplaatsen
gesloten werden, komen er nu weer ateliers bij.
Den Bosch heeft een breed netwerk van makersplaatsen. Dit zorgt voor een goed
vestigingsklimaat voor kunstenaars en andere makers. Fablabs zoals Spark makers
zone en werkplaatsen zoals Cor Unum voor keramiek, Willem Twee voor muziek,
Docwerk voor film, Glaslab voor glaskunst en Grafisch Atelier Den Bosch voor
grafiek vormen een netwerk dat een belangrijke pijler vormt aan de basis van ‘Den
Bosch cultuurstad van het zuiden’.
Een werkplaats is een laboratorium voor de kunsten en een ontmoetingsplek
voor makers waar cross-overs kunnen plaatsvinden en een plek waar analoge
en digitale technieken elkaar kunnen ontmoeten. Op die plek kunnen leerlingen
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en studenten, de makers van de toekomst, de verwondering ervaren van een
eigengemaakte prent die onder de pers vandaan komt. In het Grafisch Atelier kun je
‘denken door te doen’.
Het Grafisch Atelier heeft zich aangesloten bij verschillende relevante netwerken
om kennis te vergroten met eerstehands informatie, samenwerkingen te
kunnen aangaan en haar positie steviger te maken. Het Grafisch Atelier is onder
andere actief deelnemer bij het Grafiekplatform (voorheen Vereniging Originele
Grafiek), Platform Werkplaatsen, Directeuren overleg culturele instellingen
’s-Hertogenbosch (DOCIS), We are public en Kunst van Brabant.

1.3 Tweeduizend achttien, in volle vaart
Leek de situatie eind 2017 misschien nog enigszins onzeker, na afloop van 2018
kunnen we zeggen dat het er goed voorstaat bij Grafisch Atelier Den Bosch. Het bruist
in de werkplaats en dat vertaalt zich onder andere in een gezonde bedrijfsvoering.
De organisatie volgt de lijnen, zoals die zijn uitgezet in het ontwikkelplan (2016)
en werkt door aan de vier geformuleerde speerpunten uit dit plan; verbinding,
nieuwe doelgroepen, cultureel ondernemerschap en sterke basis. De eerste
focus lag daarbij op het herpositioneren, reorganiseren en versterken van
de activiteiten binnen de eigen werkplaats en dit kenbaar maken aan de
buitenwereld. Daarmee werden en worden nieuwe gebruikers en bezoekers voor
het Grafisch Atelier ge-enthousiasmeerd. De gebruikers- en bezoekersaantallen
laten in 2018 dan ook een verdere stijging zien, voor het tweede jaar met 24%
ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze resultaten zijn behaald door de
tomeloze, onophoudelijke en trouwe inzet van de vrijwilligers en medewerkers.
Om een werkelijke en structurele impuls aan de organisatie te geven is alleen
inzet niet genoeg. Het team ervoer of had te weinig armslag in tijd, geld en
mogelijkheden om te innoveren en verdere ambities waar te maken. Daarom werd
in augustus 2018 een tweede aanvraag gedaan, nadat de eerste in 2017 was
afgewezen, voor een bijdrage uit de Impulsgelden bij Kunstloc Brabant. Ditmaal
werd deze aanvraag gehonoreerd en kan de organisatie in 2019 en 2020 in
volle vaart verder! Onder andere met een mooie Risograaf, digitaal stencil/
zeefdruk apparaat met eindeloze mogelijkheden, die weer verbindt met een
nieuwe doelgroep.
En nieuwe gebruikers van de werkplaats kwamen ook met het initiëren van een
groot onderwijsprogramma in 2018. Want het GA wil jongeren laten ervaren wat
het is om iets zelf te maken, met je handen, vieze handen. Bijna 300 leerlingen
van 10 scholen van verschillende onderwijstypen namen deel aan ‘Woordig’ en
volgden elk 3 workshops. Deelnemers enthousiast, docenten willen terugkomen
en het GA deelt graag in haar kennis. Het project werd mede mogelijk gemaakt
door gemeente ’s-Hertogenbosch, het Leije Fonds en het Hermes fonds.
Vanwege het succes zoeken we naar mogelijkheden om het onderwijsprogramma
structureel aan te bieden.
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1.4 Doelstellingen
1.

2.

3.
4.
5.

Het faciliteren, opleiden en begeleiden van kunstenaars, grafisch ontwerpers,
illustratoren, scholieren en verder iedereen die wil kennismaken, werken en 		
experimenteren met grafische technieken
Het toegankelijk en levend houden van grafische druktechnieken door het
overdragen van kennis op jongere generaties en het tonen van grafiek aan
een groter publiek
Het bieden van een platform, waar de verschillende doelgroepen elkaar
kunnen ontmoeten, werk bediscussiëren en elkaar inspireren.
De Stichting beoogt het algemeen nut.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

1.5 Samenwerking binnen de Willem II Fabriek
De Willem Twee is een cultureel bedrijfsverzamelgebouw waarin gesubsidieerde
instellingen bestaan naast meer commerciële bedrijven en kunstenaarsateliers. De
clustering van disciplines als kunst, muziek, film en architectuur maakt de plek een
potentiele broedplaats van nieuwe ontwikkelingen.
Directeuren en curatoren hebben regelmatig overleg om steeds naar
mogelijkheden te zoeken tot samenwerking voor het bieden van een mooi
cultureel programma. In de avond brengt de muziek veel bezoekers het gebouw
in. Overdag is vooral het Grafisch Atelier verantwoordelijk voor de dynamiek in de
fabriek. Samen brengen de Willem Twee en het Grafisch Atelier o.a. vernieuwende
exposities tot stand, zoals dit jaar ‘No/Time’ en ‘De Aleph, Jan de Bie’. Aan de eerste
tentoonstelling was een werkperiode in het atelier gekoppeld. De jonge kunstenaars
grepen de kans om te experimenten met grafiek met beide handen aan, met
interessante resultaten voor de expositie. Andere initiatieven waren dit jaar de
Stockverkoop in april en de Winter Art Fair in december. Deze kunstmarkten vond
plaats in de Willem Twee en het Grafisch Atelier waar vijftig kunstenaars eigen
werk verkochten. Deze markten brengen veel nieuwe gezichten in het gebouw,
onder kunstenaars maar ook onder de bezoekers.
Het Grafisch Atelier faciliteert daarnaast een aantal kunstenaars die op de
tweede verdieping een atelier hebben. Zij maken o.a. klassieke grafiek, keramische
transfers en promotiemateriaal in de werkplaats. Door middel van exposities wordt
ook hun werk voor het voetlicht gebracht.
Bovendien vinden er regelmatig rondleidingen plaats en is het Grafisch Atelier
6 dagen per week toegankelijk voor publiek dat een kijkje wil nemen in de
grafiekwerkplaats. Onze vrijwilligers die de werkplaats beheren fungeren hierbij als
gastvrije grafiekexperts.
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1.6 Gebruikersaantallen
Al een paar jaar op een rij neemt het aantal gebruikers en bezoekers van het
Grafisch Atelier toe. Ook dit jaar is het aantal werkplaatsgebruikers toegenomen.
In 2018 was de groei 19%.
Werkplaatsgebruik
Zeefdrukafdeling			913 personen
Ets-/litho-/hoogdruk afdeling		
1027 personen
Totaal					1940 personen
Waarvan:
- 712 scholieren en studenten
- 286 cursisten
- 52 mensen voor bedrijfsuitjes
- 890 kunstenaars
Bezoekersaantallen exposities, openingen en lezingen
Bezoekers 				2295 personen

Het totale aantal werkplaatsgebruikers en bezoekers laat net als in voorgaande
jaren een sterke stijging zien en omvatte in 2018 4235 personen en dit aantal is
24% hoger dan in het voorgaande jaar.

Groei aantal personen per bezoek per jaar

1.7 Bestuur
In september trad Ans van de Sande aan in het bestuur van de organisatie. Zij nam
het penningmeesterschap over van waarnemend penningmeester Jan Ramaekers.
Het bestuur zag er in 2018 als volgt uit:
Voorzitter: Jan Ramaekers, voormalig directeur Philips Nijmegen.
Waarnemend penningmeester (tot september 2018): Jan Ramaekers
Penningmeester: Ans van de Sande, controller/adviseur compliance
Secretaris: Hans Derks, voormalig directeur bibliotheek Den Bosch
Overige leden:
Gerard Pels, uitgever en boekverkoper
Roos Terra, beeldend kunstenaar
Peter Korsman, grafisch vormgever

1.8 Personele bezetting
Betaalde krachten (1,43fte)
Kristel van Genugten: directeur, verzorgt de zakelijke en artistieke coördinatie
met betrekking tot het functioneren van de werkplaats, de daaraan verbonden
activiteiten en de administratie daarvan (16 uur p/w).
Marie-Louise Wasiela: medewerker educatie en projecten (8 uur p/w).
Peter Koene: verantwoordelijk voor het algemene werkplaatsbeheer (technisch
beheer, voorraad, begeleiding, beheer milieu- en veiligheidszaken) (16 uur p/w).
Maartje van der Kruijs was werkplaatsbeheerder zeefdruk (8 uur p/w).
Verschillende betaalde en vrijwillige krachten: administratieve taken (4 uur p/w).
De salarisadministratie werd verricht door administratiekantoor Van de Aker.
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Social return
Marie-Louise Wasiela ging begin 2017, in het kader van een re-integratie-traject,
in het atelier aan de slag. Zij bleek al snel van grote toegevoegde waarde voor het
Grafisch Atelier en haar gebruikers. Haar passende kwalificaties, kunstacademie
en docentenopleiding, samen met de opgedane ervaring in de werkplaats, maakten
haar de ideale kandidaat voor het invullen van de educatie-functie die in januari
vrij kwam binnen de organisatie. Marloes Verhofstadt startte na een langdurige
ziekteperiode als vrijwilliger bij de werkplaats. Dit heeft sindsdien geleid tot een
functie als docent bij een kunstopleiding. Daarnaast geeft ze ook regelmatig les
bij het GA en is ze nog steeds vrijwilliger. Verder maakten Altynay Yumadildayeva,
Tamara Pots en Peter van Griensven in het kader van hun re-integratietraject
tijdelijk deel uit van het administratieve team van de werkplaats.
Vrijwillige werkplaatsmeesters
De werkplaats was in 2018 6 dagen per week open. Elke dag wordt ingevuld door
de aanwezigheid van een of twee werkplaatsmeesters, die zorgen voor het beheer
van het atelier en die de gebruikers, waar nodig, assisteren. Iedere vrijwilliger heeft
een grafische specialisatie en wordt, indien nodig, bijgeschoold in andere grafische
technieken.
Silvie Buenen			
zeefdruk
(invalkracht)
Madeleen Dijkman 		
textiel 		
(4 uur p/w)
Willemijn van Dorp 		
zeefdruk
(8 uur p/w)
Sarah van den Dungen
allround
(4 uur p/w)
Astrid Florentinus 		
zeefdruk, riso (4 uur p/w)
Addy Graafmans 		
allround
(druksavond, invalkracht)
Sacha Heitlager
zeefdruk
(4 uur p/w)
Lisette Huijsmans 		
allround
(druksavond, 4 uur p/w)
Peter Koene			
allround
(8 uur p/w, naast betaalde uren)
Maartje van der Kruijs
allround
(8 uur p/w, naast betaalde uren)
Henny Schakenraad 		
zeefdruk
(4 uur p/w)
Roos Terra 			
materiaaldruk (4 uur p/w)
Marloes Verhofstadt 		
zeefdruk
(druksavond, 4 uur p/w)
Helma Veugen 		
lithografie
(4 uur p/w)
Marie-Louise Wasiela
allround
(8 uur p/w)
Fenne Westra 		
zeefdruk
(4 uur p/w)
Stagiaire
Donata Meier, AKV St Joost Den Bosch, beeldende kunst
Expositiecommissie
De expositiecommissie buigt zich, samen met directie, over de invulling van het
tentoonstellingsprogramma van Grafisch Atelier Den Bosch. Gestreefd wordt naar
een gedifferentieerde samenstelling, zowel in leeftijd, achtergrond als woonplaats.
De commissie was in 2018 als volgt samengesteld:
Jeroen Duijf
Hanna de Haan
Peter Koene
Ambassadeurs & adviseurs
Ton Rombouts
Geert Overdam
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Hoofdstuk 2
Voor de makers

2.1 Werkplaats

Ooit zocht een aantal
kunstenaars een ruimte en
bracht daarin grafische persen
samen en stelde deze plek open
voor beeldend kunstenaars.
Tegen een kleine vergoeding kon een tijdvak aan de persen gereserveerd en
gebruikt worden. Deze eerste functie is nog steeds de belangrijkste doelstelling
van de organisatie; zorgen dat iedereen die wil werken en experimenteren
met grafische technieken in de werkplaats aan de slag kan. Daarbij worden de
prijzen voor het gebruik van de ruimte, de persen en de materialen bewust zo
laag mogelijk gehouden om het experiment te bevorderen. Want onderzoek naar
nieuwe toepassingen en technieken levert vaak niet direct een verkoopbaar
resultaat op, maar brengt de kunstenaar, de werkplaats en de kunstenwereld
wel naar een hoger plan. In de afgelopen periode heeft de werkplaats zich ook
opengesteld voor andere doelgroepen dan alleen de beeldend kunstenaars om zo
meer mensen van dienst te kunnen zijn.

2.2 Kenniscentrum, behoud van immaterieel erfgoed
Het maken van grafiek is een ambacht, een immaterieel erfgoed. Hoewel het
ambacht vaak individueel beoefend wordt, zijn technieken al duizenden jaren in
collectiviteit ontwikkeld. Het is het culturele kapitaal van de gemeenschap. Naast
een economische en maatschappelijke waarde, vertegenwoordigen creatieve
ambachten ook culturele en historische waarde.
Het belang van het delen en zodoende behouden van kennis op het gebied van de
grafiek voor volgende generaties is naast innovatie (van technieken) dan ook een
speerpunt van het Grafisch Atelier Den Bosch. Naast het geven van workshops
en cursussen aan kunstenaars, vormgevers, illustratoren en makers richt het
Grafisch Atelier zich op studenten en leerlingen, om zo alle lagen van de creatieve
piramide kennis te laten maken met de mogelijkheden van de grafische technieken
en het zelf creëren. Want creatief scheppend talent is een cruciale factor voor een
innovatieve en concurrerende economie.
Voor zowel stad, regio als provincie functioneert het Grafisch Atelier als
kenniscentrum. Uit het hele land komen professionele en (nog) niet-professionele
grafici om cursussen en workshop te volgen, kennis uit te breiden of gebruik
te maken van de aanwezige kwalitatieve kennis in het Grafisch Atelier. Dankzij
het stabiele netwerk en zeer professionele vrijwilligers die ook zichzelf blijven
ontwikkelen blijft de kennis up-to-date en blijft het GA een sterke speler in de
nieuwe opkomende maakcultuur en -economie.

2.3 Talentontwikkeling
Het GA streeft ernaar om elk jaar (jonge) kunstenaars uit te nodigen om een
periode in de werkplaats te experimenteren. Kunstenaars die niet of nauwelijks
hebben gewerkt met grafische technieken kunnen kennismaken met het ambacht,
met de sensatie van het onder de persen uitrollen van nieuw werk en de oneindige
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mogelijkheden van de grafiek. Zij die al eerder met grafisch technieken hebben
gewerkt kunnen zich laten inspireren, aanvullende technieken leren en zo nieuwe
ervaringen opdoen ter aanvulling in hun kunstenaarspraktijk. Deze periodes zijn vaak
gekoppeld aan een van de grotere tentoonstellingen van de organisatie.
Werkperiode bij expositie No/time
Dit jaar was de werkperiode gekoppeld aan de tentoonstelling NO/TIME die in
april werd georganiseerd in de Grote ruimte van de Willem Twee (meer informatie
onder hoofdstuk exposities). Elf kunstenaars zijn uitgedaagd een werkperiode aan
te gaan, waarin het thema ‘tijd’ als leidraad is gebruikt. Voor deze werkperiode is
een samenwerking aangegaan met Studio Onvervalst uit Haarlem. De kunstenaars
mochten naar eigen voorkeur aan de slag in een van beide werkplaatsen en maakten
intensief gebruik van de geboden mogelijkheid. Het experiment werd opgezocht en
vernieuwend werk geproduceerd, vaak op de rand van wat nog grafiek genoemd kan
worden. In de expositie kwamen de nieuwe werken uit de twee werkplaatsen samen.
Verschillende kunstenaars gaven bij evaluatie van het project aan dat het de periode
hun kunstenaarspraktijk een nieuwe impuls heeft gegeven.
Deelnemende kunstenaars: Vincent Uilenbroek, Martijn Schuppers, Dineke van
Oosten, Thomas Trum, Koen Taselaar, Graphic Surgery, Jochem Rotteveel, Rob
Bouwman, Gijs van Lith, Jannemarein Renout en Harry Markusse

2.4 Druksavonden
Let wel, druks met K! In 2016, tijdens de maand van de grafiek werden de eerste
Druksavonden georganiseerd. Niet aangekondigd via de reguliere kanalen, zoals
website en nieuwsbrief, maar alleen via social media om een andere, nieuwe,
jongere doelgroep aan te spreken. De avonden waren succesvol en daarom
werd besloten om maandelijks een Druksavond te houden met steeds een ander
thema. Onder het motto bier, papier, inkt kan iedereen die zin heeft, met of zonder
ervaring, komen kijken of experimenteren met grafische technieken op iedere
tweede woensdagavond van de maand. Met deze laagdrempelige avonden trekt het
GA nieuwe geïnteresseerden over de drempel om eens vrijblijvend binnen te lopen.
De 10 avonden in 2018 zijn goed bezocht en hebben terugkerende gebruikers van
de werkplaats opgeleverd.

Jheronimus Award
Gemeente ’s-Hertogenbosch looft jaarlijks de Jheronimus Award uit aan de meest
ondernemende afstudeerders van AKV St Joost. Met deze prijs wil de gemeente
talentvolle kunstenaars aan ’s-Hertogenbosch binden. Het biedt ze een springplank
naar een mooie carrière in de kunst. Wies Paree en Dylan van der Wal waren dit jaar
de winnaars van deze prijs. Als onderdeel van het prijzenpakket mochten zij een jaar
lang gratis gebruik maken van de grafische werkplaats.
Stagiaires
Leerlingen of studenten die geïnteresseerd zijn in grafiek of kunst in het algemeen
en in het kader daarvan een kortere of langere periode stage willen lopen bij het
GA zijn van harte welkom. Dit kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn
(snuffelstages), van het MBO (langere stage als onderdeel van de opleiding) of van
het HBO (specialisatie of afstudeerprojecten). Donata Meier, student beeldende kunst
aan AKV St Joost, ging dit jaar voor een aantal maanden wekelijks als stagiaire in de
werkplaats aan de slag.
Artist in residence
Om het programma voor talentontwikkeling uit te breiden is het GA voornemens om
in de nabije toekomst een artist in residence-plek te creëren. Op dit moment worden
de mogelijkheden onderzocht.

Flyer voor Druksavond door Raoul Wilke
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Studente SintLucas aan het werk
in de werkplaats.
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Hoofdstuk 3
Educatie

3.1 Cursus, workshop en masterclass
programma

Nature print
workshop door
Roos terra

Het aanbod van cursussen, workshops en
masterclasses wordt zo samengesteld dat in ieder
geval alle klassieke technieken regelmatig aan bod
komen. Daarnaast biedt de grafische werkplaats
meer specifieke, actuele en aan de grafiek gelieerde lessen aan. In een workshop
maak je op een snelle manier kennis met een techniek. Een cursus van een aantal
lessen geeft een brede basis om jezelf daarna verder te ontwikkelen. En een
masterclass gaat heel specifiek in op een bepaald deel of andere techniek en wordt
gegeven door een expert op dit gebied. Een masterclass is met name geschikt voor
de ervaren kunstenaar/cursist. Op deze manier ontstaat een gevarieerd aanbod
waarbinnen iedereen zich op zijn of haar eigen niveau kan verrijken. Heeft iemand
daarnaast nog specifieke wensen, dan wordt een individuele workshop op maat,
privéles of opfriscursus ingepland.
De docenten hebben vrijwel allemaal een eigen kunstenaarspraktijk en zijn
vaak pedagogisch onderlegd. Zij komen meestal uit het eigen medewerkers- en
vrijwilligersteam en voor specifieke technieken worden vakkundige ‘masters’
ingehuurd.
Kartondruk cursus (februari)
Docent: Jan Krul
Jan Krul is zeer ervaren in de techniek van het kartondrukken. De techniek
is vergelijkbaar met etsen. In karton kan gekrast worden, kunnen structuren
aangebracht worden en op de “plaat” kan steeds doorgewerkt worden. In
vergelijking met etsen op zink is het drukken met karton grover en expressiever
van structuur, maar minder reproduceerbaar. Door de zuigkracht van materiaal
ontstaan er vaak onverwachte effecten bij het afdrukken. Voor docent Krul gaat
het bij het maken van kartondrukken niet om de reproduceerbaarheid, maar vooral
om een beeld te laten ontstaan vanuit een relatief grote vrijheid. In drie dagen ging
Jan Krul met een bewust kleine groep en op persoonlijke wijze aan de slag. Het
experiment staat voorop, hij daagt uit, duwt, prikkelt en ondersteunt.
Nature print workshop (maart)
Docent: Roos Terra
Nature Printing is een verrassende techniek, ontwikkeld in de 18e eeuw, die gebruik
maakt van planten om afdrukken te creëren. De kleur ontstaat door het gebruik van
etsinkt en de sappen uit de plant. De planten worden afgedrukt op en in etspapier.
Dit levert verrassende en kleurrijke resultaten op met een fotografische precisie; bij
een afdruk van een grasspriet zijn alle nerfjes zichtbaar. Door gebruik te maken van
verschillende materialen met uiteenlopende structuren ontstaan prachtige prenten
die blijven boeien. Met deze techniek is elke druk uniek en is een oplage van
identieke werken niet mogelijk. In het eerste deel van de workshop komen middels
diverse oefeningen de verschillende druktechnieken aan bod. Tijdens het tweede
deel werkt de deelnemer zelfstandig en wordt uitgedaagd te experimenteren.
Kitchenlitho workshop (maart)
Docent: Hanna de Haan
Kitchen-litho is een nieuwe manier van litho’s (vlakdruk) maken: goedkoop, nontoxic, niet moeilijk en vooral heel erg leuk. De keuken-litho is gebaseerd op het
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principe van de lithografie, een techniek waarbij vet en water elkaar afstoten. Met
alledaagse huishoudelijke middelen kan je een kunstwerk, kaartjes, uitnodigingen,
etc maken. Het werk van Hanna de Haan vertelt het verhaal van de stad; de plek
waar geleefd, gewerkt en gebouwd wordt, de plek die altijd in beweging is en
voortdurend verandert. Belangrijk onderdeel van de ruimte - en altijd aanwezig
- zijn de mensen; toevallige passanten of werkende bouwvakkers die het beeld
doorkruisen. Tijdens de workshop vertelt zij over haar inspiratiebronnen en
technieken. Hanna de Haan is zeer bedreven in de Kitchen Litho en geeft op
meerdere locaties in het hele land workshops in deze techniek.
Gelliprint workshop (april)
Docent: Addy Graafmans
Deze toegankelijke druktechniek is ideaal voor beginnende drukkers. Men kan
zonder voorkennis aan de slag. Maar ook voor gevorderde grafici is de techniek
interessant daar deze gemakkelijk thuis, zonder pers of druktafel, uitgeoefend kan
worden. Men maakt monoprints met een gelatine-basis, waarmee verschillende
gerecycleerde structuren (behang, plastic doosjes, karton ect.) afgedrukt kunnen
worden. Er kunnen meerdere prints over elkaar gedrukt worden en in meerdere
kleuren. Zo wordt het beeld gaandeweg opgebouwd.
Cyanotype workshop (april)
Docent: Rens Horn
In 1842 ontdekte de Engelse fotopionier Sir John Herschel een oplossing van
twee ijzerzouten die na droging lichtgevoelig is. Door belichting vormen deze twee
ijzerzouten een onoplosbare ijzerverbinding met een kenmerkende blauwe kleur:
de cyanotype. Tijdens de workshop cyanotype leert men eigen lichtgevoelig papier
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te maken en daarop vervolgens met behulp van de zon of een andere UV-lichtbron
een eigen foto af te drukken. In een demonstratie van ongeveer een half uur wordt
het hele proces stap voor stap doorlopen en daarna gaat de deelnemer met de
meegebrachte digitale bestanden zelf aan de slag. De chemie wordt aangemaakt
en op mooi aquarelpapier aangebracht waarna het moet drogen.
Etsen basiscursus (mei/juni)
Docent: Peter Koene
Etsen is een techniek waarin ambacht en experiment heel goed samengaan. Je
kunt kiezen voor een bewerkelijke en indirecte manier van werken als bij een lijnets
en/of een aquatint, maar ook een snelle en heel directe werkwijze zijn mogelijk
zoals in het maken van een droge naald. Voor het ininkten en weer afslaan van
de plaat zijn vele manieren mogelijk. Maar welke werkwijze je kiest, het afdrukken
gebeurt uiteindelijk op de pers. Het moment van magie vind plaats wanneer je het
papier weer optilt en ziet wat de plaat erop heeft achtergelaten. Etsen is soms haast
toveren. Deze cursus is voor iedereen die kennis wil maken met alle aspecten van
het etsen. In klein gezelschap, met veel ruimte voor persoonlijke begeleiding en het
experiment, wordt op laagdrempelige wijze een diepgaande introductie gegeven
in alle mogelijkheden van het etsen. Na afloop van deze cursus is de deelnemer
in staat zelfstandig in het Grafisch Atelier etsen te maken en af te drukken. Aan
bod komen onder andere droge naald, lijnets, etsen en afdrukken, aquatint en
suikeraquatint, vernis mou en het afdrukken in kleur.
Zeefdruk basiscursus (2x mei/oktober)
Docent: Maartje van der Kruijs
De basiscursus zeefdruk is bedoeld voor iedereen die wil leren zeefdrukken. Voor
kunstenaars en vormgevers, maar ook voor eenieder die zelfstandig tasjes, posters
of ansichtkaarten wil kunnen drukken. Het zeefdrukken is een doordruk techniek
waarmee snel in hoge oplage gedrukt kan worden. Het leent zich uitstekend om
in één of meerdere kleuren te drukken op textiel, papier of karton. Men leert de
technische aspecten achter het zeefdrukken en aan het einde van de cursus is
de deelnemer in staat om zelfstandig te werken en de techniek verder eigen te
maken. Aan bod komen onder andere deze onderwerpen: het drukken van tekst,
tekeningen en foto’s, meerkleurendrukken maken, irisdrukken, drukken in oplage,
werken met losse sjablonen, apparatuur gebruik.
Plukken & bedrukken workshop (september)
Docent wildplukwandeling: Geertje Jansen
Docent materiaaldruk: Roos Terra
Deze workshop is een combinatie van het zelf oogsten van planten en het drukken
met het zelf geplukte ‘boeket’. Het eerste uur gaat men op pad met Wandeloogstexpert Geertje Jansen. Tijdens deze wandeling vertelt zij over de planten die men
tegenkomt en de eetbaarheid daarvan. Ondertussen worden planten geplukt voor
de tweede helft van de workshop. Met deze planten gaat men met kunstenaar
Roos Terra de zogenaamde nature prints drukken. Nature printing is een grafische
techniek waarbij planten als stempel worden gebruikt. Als je de plant met een
etspers op papier afdrukt, krijg je naast een mooi gekleurd beeld ook een prachtig
reliëf van de plant in het papier. De planten kunnen ook op textiel worden afgedrukt.
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Jan de Bie, lezing & lino workshop bij tentoonstelling De Aleph (september)
Lezing: Jan de Bie
Docent: Peter Koene
In het werk van kunstenaar Jan de Bie hebben druktechnieken altijd een
prominente plaats ingenomen. Tijdens de tentoonstelling De Aleph, die plaatsvond
in september in de grote zaal van Willem Twee, was in de werkplaats van Grafisch
Atelier Den Bosch een kleinere tentoonstelling te zien van hiervoor speciaal
gemaakte nieuwe prenten. Naast etsen heeft Jan de Bie al sinds heel lang zijn hart
verpand aan het maken van linodrukken. Tijdens de lezing sprak Jan de Bie over
zijn werk en de keuzes die hij maakt voor verschillende media en in het bijzonder
over het maken van prenten en over de motieven die eraan ten grondslag liggen.
Na een pauze werd aansluitend een workshop linosnede gegeven door kunstenaar
Peter Koene, wiens grafisch voorliefde voor de linosnede al een leven lang
bestaat. De deelnemers werden ingewijd in de ogenschijnlijk eenvoudige techniek
van de linoleumsnede. In het zwartwit-denken dat daarbij hoort en de robuuste
lijnvoering biedt de linosnede een hoge expressieve kracht. Na het snijden van een
op de linoleumplaat aangebracht ontwerp kreeg men instructies over het prefect
afdrukken van de prent.
Toyobo cursus (2x, september/december, 2e keer i.s.m. World Press Photo /
Willem Twee)
Docent: Lisette Huijsmans
Toyobo is een vrij nieuwe techniek, ontstaan uit de wens om grafiek te
vervaardigen zonder het gebruik van chemicaliën (non toxic). Op fotografische
wijze wordt een afbeelding op een lichtgevoelige plaat belicht, ontwikkeld en
gefixeerd. Het resultaat van dit proces kan als ets, diepdruk en hoogdruk zoals
linosnede worden ingezet. De winst hierbij is dat je beeld digitaal in photoshop kan
worden bewerkt en het karakteristieke van inkt en (ets) papier behouden blijft.
Dit maakt de techniek interessant voor grafici en fotografen. De cursus bestaat
uit twee lesdagen waarbij tijdens de eerste dag vooral instructie en voorbeelden
worden gegeven en op de tweede dag gaan de deelnemers met hun eigen digitale
bestanden aan het werk, met een aantal afdrukken op papier als resultaat.
Schilderend zeefdrukken masterclass (september/oktober)
Docent: John Dohmen
Deze intensieve cursus is een persoonlijk onderzoek, een reis waarbij al doende
een werk ontstaat, zonder dat hier per se een vooropgezet plan voor is. Onder de
bezielende leiding van meesterdrukker John Dohmen gaat de deelnemer aan de
slag met een schilderachtige en collageachtige techniek, waardoor er een met
meerdere zeven een meerlagig werk ontstaat, met veel diepte. Men leert zien
wat het eigen werk nodig heeft en dit leid tot zeer persoonlijke en verschillende
resultaten. En soms worden onverwachte mogelijkheden ontdekt. Hier worden
geen oplages gemaakt worden, maar unica. De eindresultaten werden getoond in
een korte expositie in het Grafisch Atelier. Een dergelijke masterclass is geschikt
voor mensen die al zeefdruk ervaring hebben en hun werk naar een hoger level
willen brengen.
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Keramiek & zeefdruk cursus (oktober)
Docent zeefdruk: Maartje van der Kruijs
Docent keramiek: Manita Kieft
In deze intensieve cursus, leer men de basisprincipes voor het
vervaardigen van een keramische transfer door middel van
zeefdruktechnieken. Stap voor stap wordt de deelnemer meegenomen
in het zeefdrukproces, tot men uiteindelijk een voorwerp met een eigen
ontwerp heeft dat klaar is voor de stook. De cursus is een anderhalve
dag en wordt gegeven in twee delen. Op dag een leert men onder
begeleiding van Maartje de beginselen van het zeefdrukken en het
voorbereiden van de zeef voor het drukken. De tweede dag is specifiek

gericht op het zeefdrukken op keramiek. Men gaat een eenvoudig transfer
voorbereiden die gedrukt gaat worden op keramiek naar keuze. Docente Manita
Kieft is een expert in deze techniek en geeft inzicht in de mogelijkheden. Zij zorgt
voor het afbakken van de objecten na afloop van de cursus.
Experimental textile design cursus/masterclass (oktober/november)
Docent: Madeleen Dijkman
Deze cursus is voor mensen die zich willen ontwikkelen en verdiepen in textiel
ontwerp en het combineren van bijzondere zeefdruktechnieken met textiel
om zo tot een eigen textiellijn te komen. In deze masterclass werkt men vanuit
het materiaal textiel en de inkten. Pas op de tweede plaats komt het ontwerp/
beeld. Vanuit experiment ontstaan structuren en nieuwe stoffen. Werkend
vanuit een eigen vormentaal. De deelnemer gaat, vanuit eigen creativiteit en
experimenteerdrift, aan de slag met diverse zeefdruktechnieken en inkten die de
eigenschappen van het materiaal bewerken. Aanbod komen onder andere; puff
inkten, ausbrenner, devoreren, krimpdruk en lijmdruk. Vervolgens gaat iedereen aan
de slag met het creëren van een eigen collectie textiel-samples. Er wordt aandacht
besteed aan hoe men een concept vertaalt naar een ontwerp. Iedere deelnemer
krijgt coaching, inspiratie en feedback van de docent en medestudenten. Aan
het einde van de cursus gaat iedereen naar huis met een persoonlijke collectie
textielstalen. Madeleen Dijkman is een textielontwerpster gespecialiseerd in textiel
bedrukken. Tijdens haar studie op de Design Academy heeft ze met veel diverse
zeefdruktechnieken gewerkt. Als ontwerpster zoekt zij altijd naar een nauwe
samenwerking met de productie.
Eetbare inkt workshop (november)
Docent: Chika Ito
Tijdens deze workshop wordt duurzame en non-toxische Inkt en verf gemaakt
uit planten en levensmiddelen. De basisprincipes van inkt maken komen aan bod
en daarnaast krijgt de deelnemer veel informatie, onder andere over het koken
van de planten. Deelnemers maken tijdens de les een aantal inkten, van met thee,
bietensap, kurkuma en andere plantenaardige materialen. Deze inkt kan gebruikt
worden om mee te schilderen, tekenen, verven of zeefdrukken. Chika Ito is een
internationaal werkende kunstenaar en docent (China, Berlijn, New York), die zich
heeft gespecialiseerd in het werken met verse inkten en verven.
Watoji met eetbare inkt workshop (november)
Docent: Chika Ito
In deze workshop wordt Japans papier geverfd met eetbare planten en
levensmiddelen. Alle basisprincipes van Watoji komen aan bod, terwijl men met
Japanse kwasten verschillende Japanse papiersoorten beschilderd. Vervolgens
worden het gekleurde papier door de deelnemers ingebonden, waarbij zij de
Japanse boekbinding gebruiken.

Masterclass schilderend
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3.2 Onderwijs
De verwondering in de ogen van kinderen als een prent onder de
pers uit komt is goud waard. De meerwaarde van het uit de dagelijkse
omgeving gehaald worden en in een professionele omgeving uitgedaagd,
geïnspireerd en gestimuleerd worden is in die blik voelbaar. Voor
sommige leerlingen is het een eerste stap in het ontdekken of het
kunstenaars- of vormgevers vak een interessante richting voor hen
kan zijn. Maar voor iedereen is het een oefening in creativiteit, een
basisvaardigheid die belangrijk is in de snel veranderende samenleving.
Het maken van een prent vraagt inspiratie, vorm-bewustzijn,
procesplanning en fysieke handigheid. Leren met de handen! Leerlingen
krijgen tijdens workshops op maat les van bezielde kunstenaars.
Elk schooljaar maken verschillende scholen van het VO en het MBOvakonderwijs gebruik van de mogelijkheden in de werkplaats. Sommigen
incidenteel, maar scholen als St. Lucas uit Boxtel en Gymnasium
Beekvliet hebben hun bezoeken aan het GA structureel in het
onderwijsprogramma opgenomen.
Dit jaar initieerde het GA voor het eerst een groot onderwijsproject. Met
ondersteuning uit verschillende fondsen en sponsoren werden leerlingen
van tien scholen uitgenodigd deel te nemen aan Woordig. Een project
gericht op taal en beeld en het verbinden daarvan. Met de uitreiking van
de Jeugd Grafiekprijs als hoogtepunt. Na evaluatie heeft het GA besloten
om een project als ‘Woordig’ structureel aan het programma toe te voegen.
Woordig onderwijsproject ( januari t/m juli)
Deelnemende scholen: Avans, d’Oultremont College, Helicon, Hooghuys,
Koning Willem I College, Sint Lucas, Sint Jans Lyceum, Tirus Brandsma
Lyceum, Udens College, Van Maerlant
Samenwerkingspartners: Babel Den Bosch, Muzerije, Willem Twee
Sponsoren: Fonds Lokaal Effectief Gemeente ’s-Hertogenbosch,
Leijefonds, Hermes Fonds, Sponsoren in natura: Gianotten, De Kwast, Stiho
De werkplaats houdt vakkennis over de ambachtelijke grafische
technieken levend door dit immateriële erfgoed aan te bieden en
beschikbaar te maken voor iedereen. Ook voor jongeren is het belangrijk
om weer te leren ‘maken’. Het zelf creëren is belangrijk voor hun
persoonlijke ontwikkeling, om met creatieve flexibiliteit naar oplossingen
te kunnen zoeken, niet alleen in deze opdrachten, maar ook in het
dagelijks leven. Grafisch Atelier Den Bosch heeft daarom een voor
haar nieuw initiatief ontplooid, een onderwijsprogramma dat leerlingen
en studenten van verschillende scholen en opleidingen in contact
brengt met theater, grafische technieken en met elkaar. Dit project heet
Woordig omdat de deelnemers samen met vakdocenten op zoek gaan
naar persoonlijke betekenissen van woorden. Zij ontdekken dat woorden
voor iedereen een andere lading kunnen hebben en dat gesprek nodig is
om elkaar te begrijpen. Vervolgens leren zij het gevoel bij een door hen
gekozen woord te vertalen naar beeld.
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Onderwijsproject Woordig is in januari gestart met de uitnodiging
van scholen. Zonder uitzondering werd daarop met enthousiasme
gereageerd en, ondanks dat het project op vrij korte termijn in het
lesprogramma moest worden ingepast, zegden zij allen toe graag deel
te nemen aan dit project. Bij de selectie van de scholen is bewust
gekozen voor verschillende onderwijstypen en daarmee exclusiviteit om
kruisbestuiving van niveau en kennis te creëren en de ontmoetingen zo
divers mogelijk te maken. Scholen uit VO, MBO en HBO namen deel aan
het project.

Ets-workshop tijdens
onderwijsproject Woordig

Voorafgaand aan de workshops ontvingen de scholen een volledig
lesplan dat door de docenten gebruikt kon worden als voorbereiding
op de drie workshops die iedere leerling daarna gaat volgen. In dit
lesplan vonden zij verschillende opdrachten die zij in hun bestaande
lesprogramma naar wens konden integreren. Dat deze lesbrief van
toegevoegde waarde was bleek uit het feit dat leerlingen die hiermee
goed waren voorbereid beduidend interessantere eindwerken maakten
dan degenen die niet of nauwelijks voorbereid in de werkplaats kwamen.
De eerste les vond op de scholen zelf plaats en werd door een ervaren
theaterdocente van Muzerije (Sophie van Grinsven) gegeven. In deze les
werden leerlingen uitgedaagd om de bredere betekenis van een woord te
onderzoeken. Zo is ‘vlucht’ voor de een de start voor de vakantie, voor de
ander een wegvluchten uit een nare situatie. Door middel van houding,
dictie en volume werd klassikaal onderzocht wat de betekenis van taal en
van woorden voor ieder persoonlijk is.
Vervolgens werden de leerlingen gevraagd om te zoeken naar een
verbeelding van het door hun gekozen woord en de lading die dat woord
voor hen specifiek heeft. Dit gebeurde in twee workshops in het Grafisch
Atelier. De leerlingen en studenten kregen les in twee verschillende
technieken: ets op karton en zeefdruk/sjabloondruk.

Door verschillende technieken aan te bieden werden de leerlingen gedwongen
andere oplossingen te zoeken voor het verbeelden van hun woord en de resultaten
waren dan ook zeer divers.
Deze workshops duurden steeds 150 minuten en werden gegeven door een
pedagogisch en kunstzinnig onderlegd docent van Grafisch Atelier Den Bosch,
met medewerking van de docenten van de school. Deze lessen vonden plaats in de
periode van maart tot en met juni.
Gedurende het maakproces werd het beste werk van elke leerling verzameld
voor een tussentijdse expositie in de bibliotheek Den Bosch. Leerlingen die
deelnamen aan het project maakten ook automatisch deel uit van de expositie.
Deze expositie stelde de deelnemende leerlingen in staat om hun werk in een
andere context te bekijken en om te reflecteren op hun eigen werk en dat van de
andere deelnemende scholen. Vele leerlingen bezochten, individueel of klassikaal,
deze expositie om hun werk te bekijken en (aan hun ouders) te laten zien en ook het
resultaat van anderen te bekijken. Sommige leerlingen waren nog niet eerder in
de bibliotheek geweest en voor velen was het de eerste gelegenheid om hun werk
buiten het klaslokaal te zien.
Als afronding en naslagwerk van het project zijn de mooiste werken van alle
studenten opgenomen in een publicatie. Deze werd verzorgd door het Grafisch
Atelier Den Bosch en vormgegeven door ontwerper Raoul Wilke (Studio Turbo). Elke
deelnemende school, iedere samenwerkingspartij en elke sponsorende partner
heeft een exemplaar ontvangen van deze uitgave.
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Een groot aantal leerlingen en studenten van verschillende scholen
maakten binnen dit onderwijstraject kennis en gingen actief aan de
slag met de combinatie van 3 vakgebieden: theater en grafische
technieken in relatie tot taal. Zij werden uitgenodigd na te denken over
hoe taal verschillende ladingen kan hebben, hoe lichaamstaal deel uit
maakt van taal in het algemeen en hoe taal zich verhoudt tot beeld en
moesten daar zelf uiting aan geven. Leerlingen en studenten werden
met deze verbeeldingskracht van taal actief geprikkeld tot vernieuwing
en vakmanschap. Dit zorgde voor enthousiaste reacties van zowel
leerlingen, docenten als de directe omgeving van de leerlingen. De
kruisbestuiving tussen de verschillende groepen was vooral zichtbaar in
de tentoonstellingen.

Winnaars
Jeugdgrafiekprijs:
Maud van Santvoort
Sulaiman Bangura
Charly Stein

Voor dit project werd, naast de scholen, samengewerkt met een aantal
culturele partners. De leerlingen maakten op deze manier kennis met
een breder palet van Bossche cultuurinstellingen, zowel binnen als buiten
de school. Met taal als uitgangspunt werd dit project vakoverstijgend en
raakte het aan meerdere culturele vakgebieden. Dit is geheel volgens het
oorspronkelijke plan.
Mede door de samenwerkingsverbanden werd Woordig ook zichtbaar
voor een groter publiek. Bezoekers van de bibliotheek en de Willem Twee
maakten kennis met het werk, het project en het Grafisch Atelier Den
Bosch. Doordat deelnemers ook hun ouders en vrienden mee konden
nemen naar de exposities werd ook daarmee een bredere groep mensen
bereikt. Het project heeft in deze opzet veel inwoners van regio Den
Bosch bij kunst en cultuur betrokken.
Tenslotte werden de ondervindingen en ervaringen van dit project
geëvalueerd. Samenwerkingspartijen en scholen is gevraagd naar hun
ervaringen en deze zijn intern verwerkt in een algemene opzet voor een
volgende editie. De ervaringen zijn overwegend positief en met dat in
gedachten is er reeds een onderwijsproject zoals ‘Woordig’ ingepland
voor schooljaar 2019-2020. Om een dergelijk groot project betaalbaar
te maken en houden voor onderwijsdoeleinden zullen opnieuw
subsidieaanvragen gedaan worden. Wil het GA deze onderwijsprojecten
structureel blijven aanbieden dan zou op termijn gekeken moeten
worden naar een structurele financieringsbron.
Jeugdgrafiekprijs tentoonstelling & prijsuitreiking ( juni/juli)
Leerlingen van: Avans, d’Oultremont College, Helicon, Hooghuys, Koning
Willem I College, Sint Lucas, Sint Jans Lyceum, Tirus Brandsma Lyceum,
Udens College, Van Maerlant
Jury: Ad van Niekerk (hoofd cultuur gemeente ’s-Hertogenbosch),
Geertje Jacobs (hoofd collectie, tentoonstellingen en educatie
Noordbrabants Museum), Hanna de Haan (beeldend kunstenaar)
Aan onderwijsproject Woordig werd ook een prijs gekoppeld: De Jeugd
Grafiek Prijs. Deze prijs wordt elke twee jaar door het Grafisch Atelier
uitgereikt aan de beste, bijzonderste en mooiste werken gemaakt door
jonge kunstenaars-in-spé. Elke leerling die deelnam aan het project
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had gelijke kans om te winnen in één van de drie categorieën. Omdat leerlingen
van verschillende leeftijd, achtergrond en opleidingsniveau meedingen naar de
Jeugdgrafiekprijs zijn de categorieën zo gekozen dat die zaken wegvallen.
Alle werken werden na afloop van het project in een overzichtstentoonstelling
geëxposeerd in de Spiegelzaal van de Willem Twee. Voor de beoordeling van
de honderden werken werd een onafhankelijke jury gevraagd. De jury was zo
samengesteld dat de leden vanuit een verschillende hoek van de kunsten naar de
werken zouden kijken. Na lang afwegen kwamen zij tot een definitieve selectie.
De prijsuitreiking vond plaats bij de opening van de tentoonstelling. Hieronder de
namen van de prijswinnaars, met daarbij de categorie waarin zijn gewonnen hebben
en een citaat uit het juryrapport.
Categorie techniek: Charly Stein, Sint Janslyceum “ Haar werk is technisch erg
goed uitgevoerd en het idee erachter is ook nog een sterk. Het woord ‘zee’ waarbij
in contrast met de harde lijnen, de middelste oot van de E tot golven is gemaakt
waardoor het hele woord lijkt te gaan bewegen.”
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(VMBO), waarbij leerlingen in gemengde groepen een aantal culturele instellingen
bezoeken, alwaar zij een rondleiding of activiteit aangeboden krijgen. Het GA doet
hier ieder jaar aan mee en dit jaar maakten de groepen een kartondruk, met een
droge naald techniek.

3.3 Overige educatieve activiteiten
Het GA richt zich niet in eerste instantie op meer commerciële groepen, zoals
feestjes, bedrijfsuitjes of teambuilding en werft niet actief op dit gebied. Maar
daar waar het zich aandient en dit past binnen de andere activiteiten binnen de
werkplaats geeft het GA hier wel ruimte aan. De volgende groepen werkten in het
atelier:

Student St Lucas
aan het werk

Categorie Gevoeligheid: Sulaiman Bangura, Internationale schakelklas Koning
Willem I College, “dit prentje gaat ergens over, zonder dat het iets uitlegt, zoals een
gedicht. Het brengt je ergens op het moment dat het je aandacht heeft gewonnen”
Categorie Vindingrijkheid: Maud van Santvoort, Sint Janslyceum, “De losheid
waarmee haar werk is gemaakt lijkt haast een nonchalante ongeïnteresseerdheid.
Maar als je iets langer kijkt blijken vlakken niet toevallig door- of half over iets
anders heen gedrukt te zijn. Hier is serieus gespeeld met een bepaalde durf en
vrijheid waar je erg vrolijk van wordt.

Familie-uitje, nature print workshop (mei)
Verjaardagsfeest, nature print workshop (mei)
Leesconsulenten van de Bibliotheek Den Bosch, nature print workshop (juli) MIKZ
Kinderopvang, nature print workshop (augustus)
Uitstapje carnavalsgroep, nature print workshop (september)
Kidsles, tekenles door Lisetteh voor kinderen van 5-15 jaar (september t/m december)
Familie-uitje

Gymnasium Beekvliet Sint Michielsgestel (maart)
Ruim 40 leerlingen volgden een workshop toyobo op papier

Nature print workshop

Alfrink college Deurne (juni)
In de werkplaats maakten 30 leerlingen van het Alfrink college een zeefdruk
Sint Lucas Boxtel (3x, april)
In verschillende groepen en onder begeleiding van drie docenten van de
opleiding (Florence Husen, Rob Klaassens en Frencis Artz) maakten de studenten
zeefdrukken en houtsnede afdrukken op papier.

Kindcentrum de Hoven Rosmalen (december)
Aan het eind van het jaar gingen docenten van het GA naar KC de Hoven en zij
maakten daar sjabloondrukken op T-shirts met bijna 140 leerlingen.

AKV Sint Joost Cultour Den Bosch (september)
Aan het begin van hun studie krijgen nieuwe studenten van AKV St Joost een
tour langs verschillende culturele instellingen in de stad. In dat kader kregen 100
eerstejaars, zoals elk jaar, een rondleiding door het Grafisch Atelier.

Bureau Babel Den Bosch (december)
Op uitnodiging van Bureau Babel kregen 20 docenten in opleiding een
rondleiding door de werkplaats om te zien wat de mogelijkheden voor hun
leerlingen zouden kunnen.
Bureau Babel CultuurSjok Den Bosch (2x, feb/okt)
Jaarlijks organiseert Bureau Babel Uitlokdagen (HAVO/VWO) en CultuurSjok
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Hoofdstuk 4
Publieksactiviteiten

4.1 Exposities

Een bescheiden serie die een verwachting aankondigt waarbij de maker zich
afvraagt: wat neem ik waar, waar kom ik vandaan én welke kant ga ik op?

In de werkplaats van Grafische Atelier Den
Bosch kunnen kleinere exposities worden
gehouden en voor de grotere tentoonstellingen
is Willem Twee een prachtige presentatieplek.
De expositieruimte in de werkplaats is
gecreëerd door hangende panelen voor de
ramen naar de lifthal en door de enige grote
wand. Verder zijn er vooral ramen met mooi licht, vrij te houden voor het tonen van
werk. Daarnaast heeft het Grafisch Atelier in de Spiegelzaal van de Willem Twee
een permanent beschikbare vitrine om werk te exposeren. Daarnaast krijgt het
GA van Willem Twee de mogelijkheid om in ieder geval 1x per jaar te exposeren in
de Grote ruimte en 1x per jaar in de hele Spiegelzaal. Hieronder een greep uit de
exposities die er waren in 2018.

GA Grafiekkalender 2018 exposities I en II werkplaats & spiegelzaal (2x mei/
september)
Ook voor 2018 bracht Grafisch Atelier Den Bosch een exclusieve grafiekkalender
uit. Traditiegetrouw presenteren we de deelnemende kunstenaars in een kleine
tentoonstelling in de etalage in de Spiegelzaal en in de werkplaats. In deze eerste
editie toont het GA werken van Marion van Bergen, Laura Casas Valle, Hilly van
Eerten, Henny Schakenraad, Marie-Louise Wasiela en Puck Willaarts.
Later in het jaar kwamen de andere zes kunstenaars aan bod. In deze tweede editie
toonden we werken van Jan van Dijk, Jan van Dingenen, Adri Frigge, Peter Koene,
Dineke van Oosten en Nantsje Vonk.
Expositie No/time grote ruimte Willem Twee (september/oktober)
De tentoonstelling NO/TIME is in opdracht van Willem Twee muziek en beeldende
kunst samengesteld door het Grafisch Atelier Den Bosch/Dineke van Oosten i.s.m.
Studio Onvervalst.
Elf kunstenaars werden uitgedaagd een werkperiode aan te gaan, waarin het
thema ‘tijd’ als leidraad is gebruikt. Dit met een knipoog naar de tentoonstelling
“Reproduceerbaarheid van tijd” die zo’n 20 jaar geleden door het Grafisch Atelier
Den Bosch georganiseerd werd. Met de intentie grafiek in een nieuw daglicht
te zetten, is er met verschillende materialen geëxperimenteerd, zijn grafische
technieken gecombineerd en op vernieuwende manieren ingezet. In het Grafisch
Atelier Den Bosch en bij Studio Onvervalst in Haarlem werkten de kunstenaars
op eigen wijze aan nieuw werk speciaal voor deze tentoonstelling. NO/TIME gaat
over onderzoek en experiment. Oude technieken worden door hedendaagse
kunstenaars opnieuw onderzocht en getoetst aan het huidige tijdsbeeld binnen
de beeldende kunst. Deelnemende kunstenaars: Vincent Uilenbroek, Martijn
Schuppers, Dineke van Oosten, Thomas Trum, Koen Taselaar, Graphic Surgery,
Jochem Rotteveel, Rob Bouwman, Gijs van Lith, Jannemarein Renout, Harry
Markusse

Expositie Jan Krul werkplaats & spiegelzaal ( januari)
Jan Krul is sinds jaar en dag een zeer gewaardeerd gebruiker van de werkplaats.
Zijn godsdienstige opvoeding en het leven in Afrika en Indonesië hebben grote
invloed op de thema’s van het beeldend werk van Krul. Het gaat onder andere over
de relaties van lichaam/geest, vrouwelijkheid/mannelijkheid en chaos/ordening.
Expositie Grenzräume John Dohmen werkplaats & spiegelzaal (februari)
Al ruim 40 jaar specialiseert John Dohmen zich in zeefdrukken. Naast zijn eigen,
vrije werk, maakte hij naam als meester-drukker voor kunstenaars. De laatste
decennia concentreert hij zich sterk op zijn eigen oeuvre. Opvallend is dat hij in zijn
eigen beeldend werk een uitgesproken, vrije opvatting over de zeefdruktechniek
etaleert. In zijn werk wordt men uitgenodigd om zelf de grenzen tussen realiteit en
abstractie te onderzoeken; realiteit voor de ogen en constructie van de geest.
Expositie Vijf kunstenaars in een gelukkig treffen werkplaats & spiegelzaal
(april)
Deze expositie laat nieuwe werken zien van ingrid Menge, Annemieke Brouwers,
Roel Ackerman, Henny Schakenraad en Sonja de Jong. Deze vijf kunstenaars
kwamen samen dank zij een masterclass kartondruk gegeven door kunstenaar
Jan Krul. Kartondruk is een grafische techniek die wat minder bekend is. Er is
zowel verwantschap met het traditionele etsen (diepdruk, droge naald) als met de
monotype, waarmee een sterk schilderachtig resultaat bereikt wordt. Als techniek
is het minder geschikt om oplages te drukken, maar door het grillige en tijdelijke
karakter ontstaan indringende unicaten. In de cursus werd gestreefd naar het laten
ontstaan van beelden vanuit grote vrijheid en directheid, iets dat leidde tot een
gelukkig treffen tussen, voor enige tijd, verwante geesten.

Jan de Bie
tijdens lezing en
linoworkshop

Expositie Theo Barten & Karin Schreppers spiegelzaal (mei)
Theo Barten, tekenaar, combineert zijn liefde voor architectuur en de Klare-Lijn
in een serie van dertig ironische tekeningen. Acht hiervan zijn hier te zien. In vaak
onmogelijke situaties die voor een vervreemdend effect zorgen, is alles met liefde
voor het detail getekend.
Een serie van 5 linodrukken die Karin Schreppers recentelijk gerealiseerd heeft
in het Grafisch Atelier Den Bosch. De serie heeft als titel ‘Reduce’ en heeft een
ingehouden en een beheerste kalmte; naar kleur, naar maat en vorm. Het maroonrood gedrukt over het cadmiumgeel, waaronder het papierwit doorheen schemert.
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Expositie GA Grafiekalender 2018 Willem Twee concertzaal ( juli t/m
december)
In de tweede helft van het jaar kreeg het GA de mogelijkheid om werk te exposeren
in de foyer van de Willem Twee concertzaal. Daarvoor werd een selectie gemaakt
uit de prenten van de GA Grafiekkalender 2018. Er was werk te zien van ML Wasiela,
Hilly van Eerten, Jan van Dijk, Dineke van Oosten, Natsje Vonk en Peter Koene.

Jan de Bie en Peter

Bij deze expositie werd een lezing gehouden door Aloys van de Berk over Jan de
Bie, gevolgd door concert met Blues en Dylan-songs door ‘song and dance man’
Jacques Mees. Aloys van den Berk vertelt in zijn lezing hoe en waar de literaire en
muzikale invloeden te zien zijn werk en gebruikt daarbij de boeken die Jan de Bie
zelf gemaakt heeft als leidraad.
Daarnaast werd een workshop linosnede gegeven door Peter Koene, startend
met een lezing van Jan de Bie over zijn werk en de keuzes die hij maakt voor
verschillende media en in het bijzonder over het maken van prenten en over de
motieven die eraan ten grondslag liggen.

Koene inspecteren
de Jaarprent.

Expositie De Aleph, Jan de Bie grote ruimte Willem Twee & werkplaats
(september/oktober)
Een tentoonstelling met werken van Jan de Bie i.s.m. Willem Twee , gecureerd door
Nico Thöne. De Aleph - een kleine bol waarin ‘alle plekken op aarde onvermengd
aanwezig zijn, gezien vanuit alle hoeken’. In het werk van Jan de Bie dringt de
Aleph zich steeds aan hem op, hij verschijnt bewust en onbewust. Maar niet alleen
de Aleph steekt steeds de kop op, het werk van de Bie heeft immer een sterke
relatie met de literatuur. Bibliotheken, boekenkaften, boekwinkels en verhalen
van grote schrijvers vinden steeds hun weg naar de hand van Jan de Bie, die ze
onmiskenbaar in zijn werk insluit.
Naast een meester-kunstenaar is Jan de Bie ook een meester-twijfelaar. Wanneer
is een werk af? Op welk punt moet je concluderen dat een werk niet gelukt is?
Of moet je ergens doorheen en onbesuisd doorwerken? Kill your darlings. Er
zijn dagen waarop alles niets lijkt, en dagen waarop niets alles lijkt. Voor deze
tentoonstelling verhuist Jan de Bie zijn gehele atelier naar de Willen Twee
kunstruimte waar hij gedurende deze periode zal werken. Twijfelwerken, onaffe
werken en doorwerkwerken die in het atelier thuis horen vinden een plek in de
tentoonstelling. Niet alleen het geslaagde werk, wat reeds bewezen “goed” is mag
aan deze tentoonstelling deelnemen, maar ook het proces en de twijfel van de
maker zijn te zien. Deze expositie toont veel nieuw werk van de kunstenaar. Passend
bij de meester-twijfelaar was ook de tentoonstelling nooit af. Tijdens de expositie
veranderde Jan regelmatig iets in de tentoonstelling. In de Grote ruimte was zijn
nieuwste werk te zien, in de Spiegelzaal wat minder recent werk en in de werkplaats
werd zijn grafisch werk, met name linosnedes, getoond.
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4.2 Beurzen
Grafisch Atelier Den Bosch organiseert zelf beurzen zoals de Stockverkoop
en Winter Art Fair, om een groter publiek kennis te laten maken (betaalbare)
grafische kunst en om kunstenaars een plek te geven om hun werk te
presenteren en verkopen. Daarnaast neemt het GA deel aan een aantal andere
beurzen om zichzelf te presenteren, het netwerk uit te breiden en nieuwe
kunstenaars te leren kennen.
Stockverkoop spiegelzaal & werkplaats (april)
De Stockverkoop is een beurs voor gedrukte kunstwerken met prachtige prenten
van jonge en gevestigde kunstenaars en ontwerpers, georganiseerd door het GA
met bijdrage van de Willem Twee. Rond de 50 kunstenaars/grafisch ontwerpers,
afkomstig uit heel Nederland nemen deel aan dit evenement. Hier waren de
mooiste werken voor vriendelijke prijzen te koop: prenten, de mooiste posters,
etsen, zeefdrukken, gedrukte tasjes, buttons, kussens en kaarten.
Winter Art Fair spiegelzaal & werkplaats (december)
De Winter Art Fair heeft dezelfde opzet als de Stockverkoop, maar is speciaal
gericht op de feestdagen. Tijdens de WAF was de Willem Twee gevuld met kunst,
lekkers en muziek en kramen waar kunstenaars hun werk presenteerden. Waar
heerlijk gesnuffeld kon worden tussen het aanbod. Waar de bezoeker verrast
werd door de diversiteit en de originaliteit. Tijdens deze speciale wintereditie was
de sfeer feestelijk met Glühwein, een goede lunch en met muzikale begeleiding.
Op de bovenverdieping speelde conservatorium studente Inge van Grinsven
op haar harp en beneden in de Hangop was het terrein voor Singer/songwriter,
studerend aan de Rockacademie, Oliver Pesch.

De Stockverkoop
in de Willem Twee
spiegelzaal

Duits-Nederlandse beurs voor grafische kunst Borken D (maart)
Deze beurs nodigt sinds 1988 jaarlijks grafici uit voor een levendige uitwisseling.
Ze staat in het teken van de artistieke grafische kunst, gedrukte originele kunst
en bevordert tevens actief en langdurig de wederzijdse uitwisseling van cultuur
tussen de buurlanden.

GAA drukt door 2018 Grote St Laurenskerk Alkmaar ( juni)
Dit jaar vierde Alkmaar het 500 jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk.
Het wordt een feest met (inter)nationale allure. Het Grafisch Atelier Alkmaar viert
het feestjaar mee en presenteert een manifestatie: ‘GAA Drukt Door’ waarin we
een toekomstvisie tonen. Waaronder een beurs waar de stand van de huidige
grafische kunst te zien was.
Boekkunstbeurs Pieterskerk Leiden (november)
De jaarlijkse Boekkunstbeurs wordt georganiseerd door de Stichting Drukwerk
in de Marge en de stichting Handboekbinden. Op de Boekkunstbeurs is een ruim
aanbod te zien van fraaie met de hand gebonden boeken, volgens traditionele
technieken vervaardigd drukwerk, sublieme staaltjes van kalligrafie en allerlei
kunstzinnige voortbrengselen in papier

4.3 Duurzaam promotiemateriaal
Ons kwam ter ore dat drukkerijen vaak stapels mooi papier over hebben, die
gewoon als oud papier worden afgevoerd. Het GA heeft een drukker, Gianotten
uit Tilburg, benaderd of zij bereid zouden zijn een deel daarvan af te staan aan de
werkplaats. Zij vonden het een mooi project en ook onze inktleverancier beloofde
ons afgekeurde (op kleur) en restinkten te doneren. Met dit gegeven ging Raoul
Wilke van Studio Turbo aan de slag en ontwierp een flexibele lijn foldermateriaal
voor het GA. Afhankelijk van het type papier kan een ontwerp gekozen worden,
van A2 tot A6, en door de vrijwilligers gedrukt worden. Zo worden reststromen van
twee bedrijven omgetoverd tot prachtige kaarten, folders en posters voor Grafisch
Atelier Den Bosch. In ruil voor de donaties worden de namen en logo’s van de
betrokken partijen op elke uiting gedrukt.

4.4 Werk in oplage
Hoewel Grafisch Atelier Den Bosch geen productieplaats, maar een werkplaats is
worden er elk jaar toch een aantal oplages gedrukt voor de verkoop.
De opbrengsten van deze uitgaven komen geheel ten goede aan de faciliteiten van
de werkplaats.
GA Grafiekkalender
De GA Grafiekkalender is een exclusieve, handgedrukte kalender met prenten van
verschillende kunstenaars uit heel Nederland. Uit het grote aantal inzendingen
selecteerde een professionele jury voor elke maand een bijzondere prent. Deze
kalenderprenten werden in de werkplaats van het Grafisch Atelier gedrukt, waarbij
uiteenlopende druktechnieken van hoge kwaliteit werden ingezet. Alle kunstenaars
die aan deze kalender meewerkten, deden dat uit solidariteit met het Grafisch
Atelier, zonder daarvoor enige betaling te ontvangen. Alle inkomsten uit de verkoop
van de kalender kwamen ten goede aan het Grafisch Atelier.
De kalender is losbladig, zodat elke prent ook gemakkelijk ingelijst kan worden. Het
geheel is, net als eerdere jaren, verpakt in een stevige, handbedrukte map.
De kalender is, te koop voor € 495,-.
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Jaarprent
Het is dit jaar voor de zestiende keer dat er door Grafisch Atelier Den Bosch een
Jaarprent wordt uitgegeven en dit maal was hij, net als in 2002, toen het GA met
de inmiddels vermaarde reeks begonnen, gemaakt door kunstenaar Jan de Bie. De
tentoonstelling De Aleph was hiervoor de directe aanleiding. De prent is een dubbel
linosnede gedrukt op Somerset satin white 300 grs met de afmetingen 78 x 56
cm in een beperkte oplage van 100 exemplaren. Het was een waar buitenkansje
om voor een zeer vriendelijke prijs van €100,- een prachtige prent van Jan de Bie
te bemachtigen. En dat bleek; al voordat de tentoonstelling begon was de prent al
bijna uitverkocht en snel was dat helemaal het geval. Deze jaarprent is daarmee de
meest succesvolle ooit en voor de werkplaats een mooi financiële opsteker! Jan de
Bie, dank voor je genereuze medewerking!

De Jaarprent door
Jan de Bie

Grafiekwinkel
De Grafiekwinkel is een online winkel met prenten van kunstenaars die regelmatig
bij het Grafisch Atelier werken en uitgaven van het Grafisch Atelier zoals de
jaarprenten en (prenten uit) de GA Grafiekkalender. Deze winkel is een webwinkel
waar men direct een prent kan kopen. Alle prenten zijn op aanvraag ook in te zien
bij het Grafisch Atelier.

4.5 Overige publieksactiviteiten
Rauwkost ( januari)
Rauwkost is een muziekfestival in het laatste rauwe stukje van Den Bosch: de Kop
van ‘t Zand. Deze bonte uitmarkt laat je kennis maken met alle uithoeken van het
gebied en geeft een overzicht van het actuele activiteitenaanbod in de stad. Jonge
ondernemers, artiesten en makers laten het rauwe randje van de stad zien en
horen. In vier oude fabrieken maak je kennis met muziek en kunst van alle soorten
en maten: verrassende bandjes, toffe expo’s en feestjes tot in de late uurtjes.
Medewerkers van de werkplaats drukten samen met de bezoekers van het festival
T-shirts en tasjes op locatie.
Grafiekplatform contactdag ( januari)
Grafiekplatform is een landelijke vereniging van grafische kunstenaars,
grafiekwerkplaatsen, musea, galeries, uitgeverijen en verzamelaars, waarbij ook
het GA aangesloten is. Kwaliteit van en passie voor de grafiek staan centraal. De
vereniging is een platform, een ontmoetingspunt en broedplaats van waaruit ideeën
en nieuwe initiatieven voor hedendaagse grafische kunst ontstaan. In januari
kwamen de leden bijeen tijdens een drukbezochte, inspirerende middag in de
werkplaats van Grafisch Atelier Den Bosch

Bosch prent
Voor de eerste keer gaf het GA een Bosch prent uit. Een kunstwerk dat een leuk
cadeau is voor iedereen die een relatie heeft met Den Bosch. Het is een echt
zoekplaatje, de prent ‘Jeroen and Me’ die illustrator/vormgever Theo Barten
speciaal voor het Grafisch Atelier ontwierp. Centraal in het ontwerp staat het
bekende standbeeld van Jeroen Bosch. Maar als je wat langer kijkt, ontdek je nog
veel meer herkenbare Bossche details. Zie je het logo van ‘s-Hertogenbosch dat
Theo Barten voor de gemeente ontwierp? En de rondvaartboot? Theo verwerkte
ook een aantal persoonlijke liefhebberijen: een zeppelin, de racket van Kuifje en
een wielrenner. De zeefdruk is in 6 kleurgangen gedrukt, een precisiewerkje. De
Bossche prent is in een kleine oplage gedrukt en nog steeds voor 50 euro te koop.

Atelierroute (september)
De kunstnacht en atelierroute worden afwisselend georganiseerd in Den Bosch.
In zijn of haar atelier bedenkt de kunstenaar bedenkt de kunstenaar zijn creatieve
ideeën in alle rust en vrijheid. In het Grafisch Atelier komen kunstenaars samen om
deze ideeën uit te voeren, te toetsen en te bediscussiëren met mede-kunstenaars.
De in verschillende materialen uitgewerkte resultaten zijn in de ateliers te zien
tijdens deze openstelling. Bezoekers komen dichter bij het creatieve proces, de
kunstenaar kan geïnspireerd worden door de kijk van geïnteresseerden op zijn
werk. Het GA liet aan de hand van verschillende demonstraties zien hoe grafisch
werk gedrukt wordt

Vriendenprent
Voor € 45,- per jaar kan men Vriend worden van het Grafisch Atelier. Vrienden
krijgen voorrang bij de inschrijving voor de Jaarprent, een aantal privileges en een
vriendengeschenk. Het vriendengeschenk van 2018 was een tweekleurenprent van
beeldend kunstenaar Marie-Louise Wasiela.
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Hoofdstuk 5
Huisvesting,
grafische
faciliteiten
en milieu

5.1 Huisvesting

Volgens insiders heeft Grafisch Atelier Den
Bosch sinds de verbouwing en verhuizing naar de
eerste verdieping in 2014 de mooiste grafische
werkplaats van Nederland. De monumentale
Willem Twee in ‘s-Hertogenbosch biedt al
decennialang onderdak aan Grafisch Atelier Den
Bosch. De industriële uitstraling en het mooie
licht in de werkplaats roept altijd reacties op
bij gebruikers en bezoekers. Het GA huurt haar
ruimte van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. De
aanwezigheid van expositiemogelijkheden binnen
het gebouw maakt mooie samenwerkingen
mogelijk. Daar waar het werkt gemaakt wordt kan het ook getoond en bekeken worden.

5.2 Grafische faciliteiten
Grafische technieken zijn methoden die kunst reproduceerbaar maken. Dit kan
zowel digitaal als handmatig of een combinatie daarvan. Grafisch Atelier Den
Bosch heeft machines en materiaal in de werkplaats om een groot aantal van
deze technieken te faciliteren. Hieronder een, niet complete, opsomming van de
mogelijkheden.

ruimte en veroorzaakt daardoor weinig geluidsoverlast. Ook de belichtingsruimte
is afgescheiden, zodat de sterke lamp veilig gebruikt kan worden. Alle materiaal en
benodigdheden om een zeefdruk te maken zijn in het Grafisch Atelier aanwezig,
onder meer een ruim palet aan inkten in verschillende kleuren, voor het drukken op
allerlei materialen waaronder textiel en keramiek.

Flexibele doka-ruimtes
De belichtingsruimte en de uitspuitruimte in de zeefdrukafdeling zijn in een
handomdraai aan te passen en te gebruiken als flexibele doka; dit geldt ook voor de
lithoschuurruimte in de ets/litho-afdeling.
Computer / kopieermachine
Voor beeldbewerking en beeldvoorbereiding t.b.v. grafische technieken is
in de werkplaats een pc beschikbaar. De kopieermachine is in gebruik voor
administratieve doeleinden en voor het maken van transparanten tot A3-formaat
voor zeefdruk, gom-, polymeer- en toyobo-druk. Voor grotere formaten wordt er
gebruik gemaakt van de voorzieningen van de kunstacademie AKV I Sint Joost.

5.3 Milieu en onderhoud
Het Grafisch Atelier voldoet aan de wettelijke normen t.a.v. het afvalstromenbeleid.
Er wordt naar gestreefd het milieu zo weinig mogelijk te belasten door onder andere:

Diepdruk en hoogdruk
In Grafisch Atelier Den Bosch zijn twee etspersen aanwezig, een van 100x200cm
en een van 100x60 cm. De etspersen worden ook gebruikt voor lino-, hout-,
materiaal- en kartondruk. Alle benodigde voorzieningen, zoals een zinksnijmachine,
verwarmingsplaat, droogrekken, etsbakken voor inbijten van zink- en koperplaten,
zijn aanwezig. In de werkplaats wordt geen salpeterzuur meer gebruikt. Voor
inbijten van zink- en koperplaten wordt gebruik gemaakt van kopersulfaat en
ijzerchloride.
Door aanwezigheid van als doka functionerende ruimtes kan ook gewerkt worden
met polymeerfilm en toyobo-platen, waarmee (o.a. digitale) beelden via lichtgevoelig
materiaal worden overgebracht en dan als ets kunnen worden afgedrukt.

-

-

voorzieningen te gebruiken die beletten dat steenslijpsel en inktresten in het
afvalwater komen
uitsluitend waterinkten op de zeefdrukafdeling te gebruiken
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen te gebruiken: Geowash VCA
(VCA = vegetable cleaning agent), gebaseerd op plantaardige oliën
een efficiënte uitspuitwand en een grote spoelbak met een zeer ruime
lamellenafscheider, waarin het slibafval van de zeefdrukinkten wordt
opgeslagen; eenmaal per jaar wordt dit slibafval, samen met het andere
chemische afval, opgehaald door de Afvalstoffendienst
de polymeeretstechniek en toyoboprint: milieu- en mensvriendelijk
alternatieven voor het gebruik van zuren.

Steendruk
De werkplaats heeft de beschikking over een mooie lithopers: een hand
aangedreven mechanische pers met een druktafel van 80x120 cm. Er zijn
ongeveer 50 lithostenen aanwezig van variabele maat. Voor het schuren van de
stenen is een natte schuurtafel aanwezig.
Zeefdruk
Het Grafisch Atelier heeft een praktische en complete zeefdrukfaciliteit. Er zijn vijf
zeefdruktafels: een zeefdruktafel voor maximaal A1 formaat, drie tafels voor A2formaat en een tafel voor A3-formaat. Verder is er een grote collectie zeeframen
in allerlei formaten. Bij elke zeefdruktafel staat een droogrek binnen handbereik.
Er staat een grote werktafel in het midden van de ruimte en er zijn meerdere
kleine verrijdbare tafeltjes zodat elke gebruiker zijn/haar werkplek zo praktisch
mogelijk kan indelen. De uitspuitfaciliteit bevindt zich in een afgesloten aparte
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Hoofdstuk 6
Financiën

6.1 Toelichting penningmeester
Ans van de Sande
Met dit financieel jaarverslag wordt 2018, een
mooi en enerverend jaar, afgesloten en gaat
Het Grafisch Atelier een goed jaar met grote
uitdagingen tegemoet!

Er is in 2018 door iedereen hard gewerkt en de cijfers spreken voor zich. Met het
afsluiten van het jaar is een opbrengst van € 1.270, na aftrek van een dotatie aan
de voorziening, van € 7.500, gerealiseerd.
Met deze dotatie heeft het Grafisch Atelier de voorziening voor vernieuwing en
onderhoud van machines en gereedschap kunnen realiseren. Dit geld komt als
geroepen om persen, zeefdruk en gereedschap te vervangen of weer een goede
revisiebeurt te geven. Met het bevolkter worden van het atelier zijn deze zaken
sneller aan onderhoud en revisie toe dan eerst. Daarnaast wordt het atelier
efficiënter ingericht om de uitbreiding van bezoeker en activiteiten beter te
laten stroomlijnen.
Met het toewijzen van het project “Woordig” door de gemeente ’s-Hertogenbosch
heeft de educatiepoot een flinke boost gekregen. Het project was niet in de
begroting van 2018 meegenomen en is binnen de kosten gerealiseerd.
Het Grafisch Atelier is steeds beter in staat sneller te schakelen en heeft de stip op
de horizon goed in het vizier. We staan open voor verandering en werken daar met
veel plezier aan, er is steeds meer reuring in de tent, iedereen doet mee en draagt
zijn of haar steentje bij.
Achteraf is de financiële investering in 2017 voor het verwerven van de
Impulsgelden van de provincie goed besteed. Met het verwerven van de
Impulsgelden in 2018 voor de jaren 2019 en 2020 kunnen we ons potentieel van
veranderen een mooie stap voorwaarts zetten.
Elke verandering wordt gezien als een nieuwe uitdaging en het Atelier is niet voor
een gat te vangen. De sfeer is en blijft goed en iedereen heeft er zin in!
In dit kader is de financiële uitdaging de administratie meer te laten aansluiten bij
de activiteiten. Er zal zowel door de administratie als door de werkplaats worden
gestreefd naar het beter afstemmen en sneller opleveren van data. Meer en breder
inzicht in de kosten en baten gaat het makkelijker maken om beslissingen te nemen
op korte termijn en op lange termijn onze lijnen uit te zetten. Naast de activiteiten
planning zal de financiële planning meer aandacht gaan krijgen.

Ans van de Sande,
Penningmeester Grafisch Atelier ’s-Hertogenbosch
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6.2 Balans en
exploitatierekening

1.
2.

Balans per 31 december 2018
Exploitatierekening over 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA RESULTAATBESTEMMING
IN EURO's

ACTIVA

31-12-18

31-12-17

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

1.583
4.004
5.924
11.511

507
2.118
1.863
4.488

Liquide middelen

84.353

36.050

Totaal activa

95.864

40.538

13.109

11.839

675
1.500
7.000
9.175

0
4.538
0
4.538

4.383
1.071
50.000
18.126
73.580

4.077
1.357
0
18.727
24.161

95.864

40.538

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen
Voorziening verbouwing en inrichting
Voorziening automatisering
Voorziening zeefdruk

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitontvangen Provincie Impuls gelden 2019
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2018
IN EURO's

BATEN
Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch
Eigen inkomsten
Projectsubsidies
Overige opbrengsten
Totaal baten

Begroting
2018

2018

2017

55.989
57.186
47.855
3.833
164.863

55.019
63.990
14.200
2.112
135.321

56.335
52.795
13.000
4.444
126.574

69.685
17.722
4.065
1.224
20.923
14.696
35.277
163.593

67.367
18.314
4.233
40
12.032
6.459
24.310
132.755

71.122
16.385
4.497
40
9.852
13.034
24.160
139.090

1.270

2.566

-12.516

0
0
0

0
0
0

27
0
27

1.270

2.566

-12.489

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestings- en organisatiekosten
Bureaukosten
markettingkosten
Werkplaatskosten
Cursussen en educatie
Kosten activiteiten
Totaal lasten
Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Uitkomst der financiële baten en lasten
Resultaat

TOELICHTING ALGEMEEN
Waarderingsgrondslagen
Overige activa en passiva
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Som der opbrengsten
Hieronder zijn begrepen de aan het boekjaar toe te rekenen subsidie, vergoedingen voor
activiteiten en de in het boekjaar ontvangen overige opbrengsten.
Overige kosten
Alle overige kosten zijn opgenomen tegen historische kostprijs. De kosten
zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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