
ZOMERWEEK LETTERZETTEN 
Atelier t, Bierbeek, België 
 

5-daagse workshop door Thomas 

Gravemaker (Letterpress Amsterdam). 

Van 3 tot 7 juli 2017, elke dag van 10.00 

uur tot 17.00 uur. 

 

Atelier t? 
Atelier t is een artistieke werkplaats in 

Bierbeek (bij Leuven, België). Het atelier is 

volop in opbouw en wordt een open 

werkplaats voor iedereen die de tijd wil 

nemen om met de hand tekst te zetten en 

te drukken. Na een succesvolle workshop 

in het voorjaar ontvangen we je nu graag 

voor deze zomerse vijfdaagse. 

 

Atelier t is een project van Katleen 

Vereecken en Niels Goovaerts. Ze 

bouwden de schuur van hun hoeve in 

Bierbeek om tot een werkplaats voor typo 

en meer. Ze verzamelden de afgelopen 

tijd een collectie houten en loden letters 

en beschikken over twee trekpersen, een 

Korrex Stuttgart precisie-proefpers en een 

kleine bibliotheek. 

  

Zomerweek  
Tijdens deze zomerweek maakt Thomas 

Gravemaker (Letterpress Amsterdam) je 

wegwijs in de kunst van het letterzetten. 

Thomas brengt een schat aan ervaring 

mee. Hij kent als geen ander de 

werkprocessen die bij het handzetten 

komen kijken en heeft uitgebreide 

internationale ervaring bij het begeleiden 

van workshops.  Zowel beginnende als 

meer ervaren letterzetters zijn welkom 

tijdens deze workshop. 

Summertime 
Je werkt met een kleine groep (max. 6 

personen) aan een kleine gezamenlijke en 

in twee kleuren gedrukte uitgave met als 

thema ‘Summertime’. Aan het eind van de 

week binden we de gedrukte vellen op 

eenvoudige wijze in. 

 

Kosten 
De zomerweek kost 400 euro. Inbegrepen 

zijn de begeleiding, gebruik van atelier en 

materiaal, koffie, thee en lunches. 

Overnachting is niet inbegrepen in de 

deelnameprijs. In de buurt van het atelier 

zijn verschillende B&B’s te vinden. Op 

vraag bezorgen we je een lijstje. In 

Leuven (op 10 kilometer) vind je ook 

allerlei mogelijkheden om te overnachten. 

 

Inschrijven? 
Schrijf in door te mailen naar 

ateliert@telenet.be met je naam en adres. 

Na bevestiging bezorgen we je de 

betaalgegevens. Je betaalt in twee keer: 

de helft bij inschrijving en het saldo 14 

dagen voor de start van de workshop. 

 

Meer info? 
www.ateliert.be 

www.letterpressamsterdam.com 

 

 


