
EXPERT CLASS 
BOEKON T W ER P 2020

Plantin Instituut voor Typografie

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding word je gedurende acht lesdagen 
begeleid doorheen het volledige ontwerpproces van één boek.  
De aangeleverde inhoud zal bestaan uit verschillende tekstsoorten 
(inleidingen, hoofdtekst, kaderstukken, bijschriften, enz.) gecombineerd 
met beeldmateriaal van diverse aard (foto’s, tekeningen, diagrammen). 

Ontwerpmatig onderzoek je hoe je al deze informatietypes kan integreren 
tot één coherent geheel waar de lezer op een heldere manier door 
kan navigeren en van een boeiende kijk- en leeservaring kan genieten. 
Diepgaand onderzoek naar tal van typografische mogelijkheden staat  
hierbij centraal. 

Daarnaast wordt de nodige aandacht geschonken aan tal van materiaal-  
en productiemogelijkheden. Enkele experts zullen dit diepgaander  
komen toelichten tijdens de lessen. Je kan ook eigen boekprojecten ter 
bespreking voorleggen. De afgewerkte eindresultaten zullen op het  
einde van de opleiding worden tentoongesteld.

Lessenrooster: negen vrijdagen: 14 en 28 februari, 13 maart, 3 en 24 april,  
15 mei, 5 en 19 juni en 21 augustus 2020, telkens van 10.00 tot 16.40 uur.  
De jurering is op 10 juli 2020.
De Expert class Boekontwerp is een praktijkvorming. Je kan dit combineren 
met twee theoretische colleges van telkens zes lesuren gegeven door dezelfde 
lesgever op zaterdag 24 en 31 januari 2020.  
Inschrijven kan op www.plantininstituut.be/boekontwerp  
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
Inschrijvingsgeld: 1350 euro. De lessen op 24 en 31 januari kosten 360 euro.
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Docent Johan Van Looveren (°1969) studeerde grafische vormgeving aan de Luca School of Arts in Brussel. Hij volgde ook de 

tweejarige opleiding van het Plantin Instituut voor Typografie en de Expert class Type design. Hij richtte in 1996 het grafisch 

ontwerpbureau Van Looveren & Princen op waarmee hij drie keer de prijs voor Best Vormgegeven Boeken won. Hij is docent 

bij Luca School of Arts Brussel en organiseert sinds 2005 de lezingenreeks ‘Shapeshifters, Graphic Design Thinking’.


