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Programma DEMONSTRATIE PAPIERSCHEPPEN (± 90 min.)
Na korte inleiding: wie ben ik, en hoe ben ik begonnen met papierscheppen.
1

De grondstof van papier: vezels…
- welke vezels?, hout, katoen, vlas, prei, ….
- Wat is belangrijk voor de keuze van de vezel ?
- het verwerken van de oorspronkelijke boom, struik, groeten
- Houtvrij papier en Houthoudend papier

2

Het verwerken van de katoenvezels: via de “Hollander”
- verwerken en fibrilleren(uiteenrafelen) van de vezel gebeurd door de “Hollander”.
- uitleg en in werking stellen van de machine…
- welke zijn de invloeden op de papiereigenschappen?
- De losse vezels gaan van de Hollander in de schepkuip.

3

Het scheppen van het papier
- De structuur van het schepraam bepaald (aan de zeefzijde) het uitzicht van het papier
- gevergeerd papier / velijn papier
- Hoe ontstaat een watermerk? Wat is hieraan belangrijk?
- Het effectief scheppen van het papier: tonen beweging, schudden…..
- Het koetsen van het papier op het vilt: de zeefzijde ligt bovenaan.

4

scheppen door publiek:
Op dit moment wordt aan leen aantal leden uit de groep de mogelijkheid geboden om zelf te
scheppen.

5

demonstratie van “manueel opbouw van een vel papier
Een vel papier wordt gemaakt vanuit maïs, prei, oude Jeansbroek, gekleurde vezels:
het vel wordt deel per deel opgebouwd…

6

demonstratie van
- het persen, drogen en satineren van het papier

7

de wenskaarten
Wie maakt het ontwerk? Een cliché wordt gemaakt: de wenskaart wordt gedrukt:
Uitleg van een unieke degel (vlinder-) pers uit 1890, aangekocht van de “historische drukkerij in
Turnhout.
8 vragenronde
9 een aandenken voor thuis
In de prijs is inbegrepen: 1 handgeschepte kaart met kalligrafie van een gerenommeerde Brugse kalligraaf.
De kaarten zijn uiteraard voorzien van het watermerk van het atelier.
Kaarten zijn verpakt in een cellofaan, samen met een passende omslag.
Er is een keuze uit ongeveer 35 verschillende teksten.
Of
Voor schoolbezoeken kan hier worden gekozen om iedereen individueel zijn eigen vol te scheppen.
Dit vel kan dan meegenomen worden naar huis.
Prijs per persoon € 8,00; (met minimum van 15 personen of minimumforfait van € 120,00)
Deze prijs is geldig tot eind 2010

