
KORT E MODULE 
LET T ERON T W ER P 2019

Plantin Instituut voor Typografie

Inschrijvingsgeld: € 840 (reductie mogelijk)
Docenten Letterontwerp: 
Digitaal letter ont werp: Dr. Frank E. Blokland 
Actuele let ter vor men: Dr. Jo De Baerdemaeker 
Aanvang lessen: 26 januari 2019 
Lessenrooster: 4 zaterdagnamiddagen: 26 januari, 2, 9 en 16 februari 2019 van 13.50 uur tot 16.40 uur 
2 hele zaterdagen: 18 en 25 mei 2019, van 10.00 tot 16.40 uur  
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar plantin.instituut@stad.antwerpen.be 

www.plantininstituut.be  Plantin Genootschap vzw, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen

De module bestaat uit de volgende vakken:

D i g i t a a l  l e t t e r o n t  w e r p

Je wil je verdiepen in de achtergronden en 
onderliggende structuren van letters en typografie 
én je wil je bekwamen in het ontwerpen van letters, 
meer inzicht krijgen in fontproductie en de hiervoor 
beschikbare software… 
Dit college is een logisch vervolg op het onderzoek 
naar de invloed van de pen op de lettervormen (zie 
Korte module Basis Typografie). De technologie 
wordt tot in detail belicht en de cursisten gaan ook 
zelf letters digitaliseren, stellen en omzetten in 
een fontformaat. Dit resulteert ook in praktische 
kennis voor bijvoorbeeld het maken en bewerken 
van logo’s. De volgende onderwerpen worden 
behandeld:
– digitaliseringtechnieken
– justeren en het daarmee samenhangende kernen
– fontproductiesoftware (DTL FontMaster)
–  fontformaten: OpenType, TrueType en 

Post Script Type 1
– codepages Unicode
– paginabeschrijvingstalen (PostScript)
–  resolutie en daarmee samenhangende zaken als 

(delta)hinting
– grayscaletechnologiën (anti-aliasing)

 
 
act u e l e l et  t e r vor  m e n

Elk jaar zien duizenden nieuwe lettertypes het licht: 
serieus en speels, verfijnd en krakkemikkig, origineel 
of gebaseerd op ontwerpen uit vroeger eeuwen.  
Wat twintig jaar geleden het terrein was van een 
handvol gespecialiseerde bedrijven, is nu voor 
iedereen met een computer en wat handigheid 
toegankelijk.

Waaraan herkent men een goed font? Wat zijn  
de belangrijke namen? Wat zijn de tendensen?  
Waar vind je betrouwbare leveranciers en waarop 
moet je letten bij de keuze en aankoop van 
letterfamilies? Waarom zijn sommige fonts zo duur 
en andere zo goedkoop? Dr. Jo De Baerdemaeker  
zal proberen onpartijdige en bruikbare antwoorden 
te geven.

Hoe gaan letterontwerpers te werk? Waar 
halen ze hun inspiratie vandaan? Hoe zit het met 
auteursrechten en plagiaat? Wat zijn de voor- en 
nadelen van OpenType? Kortom, de cursus biedt een 
praktische inleiding in het hedendaagse letterbedrijf.


