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Atelier	  Indruk	  
‘Een	  frisse	  kijk	  op	  grafiek’	  

	  
Concept	  
	  
Situering	  
‘Atelier	  Indruk’	  is	  een	  grafiekatelier	  dat	  ondergebracht	  is	  in	  ‘De	  Broeikas’.	  ‘De	  Broeikas’	  is	  een	  project	  van	  de	  woongemeenschap	  
‘De	  Kaasdroger’,	  gelegen	  in	  Boutersem,	  tussen	  Leuven	  en	  Tienen.	  Deze	  woongemeenschap	  bestaat	  uit	  4	  woonunits	  in	  een	  oude	  
vierkantshoeve	  die	  erkend	  is	  als	  monument.	  Aan	  de	  straatzijde	  is	  er	  een	  mooie	  grote	  langsschuur	  met	  veel	  potentieel.	  De	  
langsschuur	  en	  het	  bijhorende	  voorhuis	  worden	  omgevormd	  tot	  een	  ruimte	  waar	  ideeën	  en	  projecten	  huisvesting	  kunnen	  vinden.	  
Een	  plek	  waar	  mensen	  en	  organisaties	  makaar	  kunnen	  ontmoeten	  en	  synergie	  mogelijk	  wordt.	  	  
	  
Meer	  info	  over	  het	  woonproject	  ‘De	  Kaasdroger’	  is	  te	  vinden	  op	  www.dekaasdroger.be.	  	  
Meer	  info	  over	  ‘De	  Broeikas’	  is	  te	  vinden	  op	  www.dekaasdroger.be/debroeikas.	  	  
	  
Doelstelling	  van	  ‘De	  Broeikas’	  
Creëren	  van	  een	  ruimte	  waar	  ideeën	  en	  projecten	  huisvesting	  kunnen	  vinden.	  Een	  plek	  waar	  mensen	  en	  organisaties	  mekaar	  
kunnen	  ontmoeten	  en	  synergie	  mogelijk	  wordt.	  
	  
Creativiteit	  staat	  centraal.	  Onder	  het	  motto	  ‘een	  frisse	  kijk	  op	  oude	  kunsten’	  brengen	  we	  een	  focus	  aan.	  Daarnaast	  worden	  de	  
activiteiten	  die	  doorgaan	  in	  ‘De	  Broeikas’	  afgetoetst	  aan	  de	  drie	  pijlers	  van	  de	  woongemeenschap	  ‘De	  Kaasdroger’	  zijnde	  (1)	  
samenhuizen,	  (2)	  ecologie	  en	  (3)	  educatie	  en	  sensibilisatie.	  
Waar	  ‘De	  Kaasdroger’	  onderdak	  biedt	  aan	  mensen,	  creëert	  ‘De	  Broeikas’	  huisvesting	  voor	  projecten	  en	  organisaties.	  In	  die	  optiek	  
vormt	  ‘De	  Broeikas’	  een	  verruiming	  van	  ‘De	  Kaasdroger’,	  zowel	  letterlijk	  (meer	  ruimte)	  als	  figuurlijk	  (meer	  mensen	  met	  hun	  
ideeën	  en	  talenten).	  
	  
Eén	  van	  de	  projecten	  die	  vorm	  zal	  krijgen	  binnen	  ‘De	  Broeikas’	  is	  ‘Atelier	  Indruk’.	  
	  
Doelstellingen	  van	  ‘Atelier	  Indruk’	  
	  
1.	  Oprichting	  van	  een	  open	  grafiekatelier	  met	  een	  focus	  op	  niet-‐toxische	  technieken	  	  
Het	  atelier	  wordt	  gedeeld	  door	  verschillende	  kunstenaars	  (amateurs	  en	  professionals)	  die	  vertrouwd	  zijn	  met	  vrije	  grafiek.	  Het	  
atelier	  wenst	  nadrukkelijk	  te	  werken	  met	  de	  zogenaamde	  ‘niet-‐toxische’	  grafische	  technieken.	  Deze	  technieken	  zijn	  gebaseerd	  
op	  gezonde	  en	  milieuvriendelijke	  methoden.	  Het	  atelier	  heeft	  een	  duidelijke	  focus	  op	  vrije	  grafiek	  maar	  er	  blijft	  ook	  ruimte	  
bestaan	  voor	  andere	  kunstdisciplines	  en	  activiteiten	  (tentoonstellingen,	  workshops,	  lezingen,	  performances,…)	  die	  verzoenbaar	  
zijn	  met	  de	  eigenheid	  van	  een	  grafisch	  atelier.	  Het	  delen	  van	  een	  ruimte	  samen	  met	  andere	  mensen	  en	  andere	  disciplines	  geeft	  
kans	  aan	  (transversale)	  interactie,	  kruisbestuiving	  en	  synergie.	  
	  
Enkele	  activiteiten	  die	  deze	  doelstelling	  zullen	  dienen	  zijn:	  
-‐ Het	  verhuren	  van	  een	  volledig	  uitgerust	  atelier	  en	  bijhorende	  accommodatie	  aan	  kunstenaars	  (amateurs	  en	  professionals)	  

bedreven	  in	  grafiek	  enerzijds	  en	  lesgevers	  anderzijds	  
-‐ Het	  aanbieden	  van	  workshops	  en	  demo’s	  omtrent	  niet-‐toxische	  grafische	  technieken	  
-‐ …	  
	  
2.	  Promotie	  en	  sensibilisatie	  omtrent	  vrije	  grafiek	  en	  meerbepaald	  niet-‐toxische	  grafiek	  
Het	  atelier	  wenst	  de	  discipline	  van	  de	  grafische	  kunsten	  als	  dusdanig	  te	  promoten.	  Het	  atelier	  wil	  zich	  bovendien	  ook	  richten	  op	  
het	  sensibiliseren	  van	  het	  brede	  publiek	  voor	  grafische	  druktechnieken.	  Ook	  wenst	  het	  grafici	  (amateurs	  en	  professionals)	  te	  
sensibiliseren	  voor	  niet-‐toxische	  grafische	  technieken	  en	  mee	  te	  werken	  aan	  het	  ontsluiten	  van	  het	  niet-‐toxische	  gedachtengoed	  
binnen	  de	  grafiek.	  Dit	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  organisaties	  en	  personen,	  zowel	  in	  binnen-‐	  als	  buitenland,	  met	  een	  
gevestigde	  waarde	  in	  grafiek	  (Kunstonderwijs,	  Stichting	  Veerle	  Rooms,	  Atelier	  Blauwhof	  vzw,…)	  en/of	  met	  een	  specifieke	  kennis	  
omtrent	  grafische	  technieken.	  In	  dit	  opzicht	  wil	  het	  atelier	  een	  schakel	  vormen	  tussen	  de	  traditionele	  vormen	  van	  kunstonderwijs	  
aan	  de	  éne	  kant	  en	  de	  particuliere	  kunstbeoefenaar	  aan	  de	  andere	  kant.	  Ook	  wenst	  het	  atelier	  specifiek	  ruimte	  te	  creëren	  voor	  
technieken	  die	  ontwikkeld	  zijn	  in	  andere	  culturen,	  vanuit	  andere	  gewoonten,	  gebruiken	  en	  noodzaken.	  	  
	  
Enkele	  activiteiten	  die	  deze	  doelstelling	  zullen	  dienen	  zijn:	  
-‐ Het	  organiseren	  van	  workshops,	  zowel	  voor	  kinderen	  als	  voor	  volwassenen.	  Dit	  gebeurt	  door	  kunstenaars	  verbonden	  aan	  

het	  atelier	  en	  door	  externen.	  Het	  aanbod	  is	  gericht	  naar	  amateurs	  en	  professionals.	  
-‐ Het	  organiseren	  van	  tentoonstellingen	  met	  de	  focus	  op	  grafiek	  
-‐ Het	  aanbieden	  van	  korte	  of	  langdurige	  verblijfsaccommodatie	  voor	  ‘artists	  in	  residence’	  
-‐ Het	  inspelen	  op	  en	  meewerken	  aan	  lokale	  (gemeente	  Boutersem	  en	  de	  steden	  Leuven	  en	  Tienen),	  Vlaamse	  en	  nationale	  

kunstinitiatieven	  
-‐ …	  
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Organisatiestructuur	  
Momenteel	  wordt	  onderzocht	  welke	  organisatiestructuur	  zich	  best	  leent	  voor	  ‘Atelier	  Indruk’.	  Een	  mogelijk	  organisatiemodel	  om	  
‘Atelier	  Indruk’	  te	  realiseren	  is	  een	  vzw.	  
	  
Binnen	  deze	  vzw	  ontstaat	  ruimte	  voor	  diverse	  gebruikers.	  Mensen	  die	  zelf	  geen	  deeluitmaken	  van	  de	  vzw,	  maar	  wel	  graag	  de	  
infrastructuur	  van	  het	  atelier	  op	  frequente	  of	  permanente	  basis	  gebruiken	  en	  daar	  een	  (financiële	  of	  andere)	  bijdrage	  voor	  
leveren.	  De	  workshops	  en	  activiteiten	  die	  georganiseerd	  worden	  door	  de	  vzw	  kunnen	  bijgewoond	  worden	  door	  diverse	  
deelnemers.	  
	  
Het	  geheel	  wordt	  mee	  geschraagd	  door	  vrijwilligers	  die	  het	  concept	  van	  ‘Atelier	  Indruk’	  genegen	  zijn.	  De	  vzw	  kan	  schenkingen	  
doen	  en	  schenkingen	  aanvaarden.	  
	  
	  
	  
Op	  welke	  behoeften	  willen	  we	  een	  antwoord	  bieden?	  
	  
Op	  niveau	  van	  vennoten	  en	  gebruikers	  
We	  wensen	  een	  grafiekatelier	  beschikbaar	  te	  stellen	  voor	  kunstenaars	  (amateurs	  en	  professionals)	  die	  vertrouwd	  zijn	  met	  de	  vrije	  
grafiek.	  Op	  deze	  manier	  willen	  we	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  democratisering	  van	  de	  vrije	  grafiek	  als	  kunstvorm.	  Het	  atelier	  is	  
gehuisvest	  in	  een	  mooie	  ecologisch	  verbouwde	  ruimte	  en	  is	  ingebed	  in	  een	  groene	  omgeving	  op	  het	  platteland.	  
	  
Op	  niveau	  van	  deelnemers	  
We	  wensen	  mensen	  in	  contact	  te	  brengen	  met	  het	  ambacht	  en	  de	  gelaagdheid	  van	  het	  medium	  van	  de	  vrije	  grafiek.	  Meer	  
specifiek	  wensen	  we	  oude	  technieken	  in	  een	  hedendaags	  kader	  te	  brengen	  en	  zo	  te	  komen	  tot	  een	  boeiende	  kruisbestuiving	  
tussen	  vroeger	  en	  nu,	  tussen	  oud	  en	  nieuw.	  	  
	  	  
	  
	  
Wat	  is	  er	  vernieuwend	  aan	  wat	  onze	  coöperatie	  brengt?	  
	  
Vernieuwend	  is	  het	  ‘totaalverhaal’,	  een	  coherent	  verhaal.	  Enkele	  aspecten	  hiervan	  zijn:	  inbedding	  in	  het	  project	  ‘De	  Broeikas’	  
gedragen	  door	  woongemeenschap	  ‘De	  Kaasdroger’	  (7	  volwassenen,	  10	  jongvolwassenen	  en	  kinderen),	  inspirerend	  kader,	  delen	  
van	  ruimte	  met	  andere	  kunstenaars	  waardoor	  synergie	  kan	  ontstaan,	  garantie	  van	  kruisbestuiving	  omwille	  van	  ruimte	  voor	  
andere	  kunstdisciplines	  en	  activiteiten,	  verblijfmogelijkheid	  in	  bredere	  context	  van	  woongemeenschap,	  inbedding	  in	  het	  groen	  op	  
het	  platteland,	  nadruk	  op	  vertraging	  en	  verstilling.	  
	  
	  
	  
Tijdspad	  
	  
Fase	  1	  -‐	  2012-‐2013	  
Creëren	  van	  een	  netwerk	  aan	  geïnteresseerden,	  sympathisanten	  en	  sponsors	  
Wens	  je	  op	  de	  één	  of	  andere	  manier,	  hetzij	  als	  particulier,	  hetzij	  als	  organisatie,	  betrokken	  te	  worden	  bij	  de	  vormgeving	  van	  
‘Atelier	  Indruk’?	  
	  
Fase	  2	  -‐	  2013	  
Oprichten	  van	  de	  vzw	  ‘Atelier	  Indruk’	  
Heb	  je	  zin	  om	  als	  klankbord	  te	  fungeren	  in	  de	  oprichting	  van	  de	  vzw	  ‘Atelier	  Indruk’?	  
	  
Fase	  3	  -‐	  2014	  
Installeren	  van	  het	  atelier	  en	  aankoop	  van	  materialen	  en	  toestellen	  
Wil	  je	  ons	  (geldelijk	  of	  via	  advies)	  ondersteunen	  in	  het	  aankopen	  of	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  materialen	  en	  toestellen?	  
	  
Fase	  4	  -‐	  2014	  
Opstarten	  van	  ‘Atelier	  Indruk’	  als	  open	  atelierruimte	  
Heb	  je	  interesse	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  infrastructuur	  van	  ‘Atelier	  Indruk’	  hetzij	  als	  gebruiker,	  lesgever	  of	  als	  deelnemer?	  
	  
	  
Een	  JA	  op	  één	  van	  bovenstaande	  vragen?	  Of	  ken	  je	  iemand	  bij	  wie	  je	  een	  JA	  vermoedt?	  JUST	  LET	  US	  KNOW!	  
	  
Initiatiefnemers	  van	  Atelier	  Indruk	   Leen	  Hellinckx	   leen.hellinckx2@gmail.com	   0486/93.26.78	  

Anje	  Claeys	   anje.claeys@gmail.com	   0498/52.70.85	  	  
Meer	  informatie	   	   	   Webpagina	  ‘Atelier	  Indruk’:	  www.dekaasdroger.be/atelierindruk	  

Webpagina	  ‘De	  Broeikas’:	  www.dekaasdroger.be/debroeikas	  


