
PRAC T ICUM 
INDESIGN 2021

Plantin Instituut voor Typografie

De studenten van het Plantin Instituut voor Typografie kunnen leren 
hoe boeken en tijdschriften worden vormgegeven. Ze krijgen feeling 
voor mooie en doeltreffende microtypografie. In dit practicum 
krijgen ze de tips en trucs om die kennis toe te passen in hun favoriet 
opmaakpakket, InDesign. 

De lessen staan open voor nieuwe studenten, mits ze een goede kennis 
van InDesign hebben. Je mag een praktische cursus verwachten, met 
demo’s en veel oefeningen. De deelnemers brengen hun eigen laptop 
mee waarop InDesign reeds geïnstalleerd staat (elke versie CC). 

Docent: Jan Van der Linden 
Lessenrooster: vrijdag 15 en 22 oktober 2021, van 10.00 tot 16.40 uur,  
met een uur middagpauze 
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
De lessen kunnen ook via videostreaming, met Zoom, worden meegevolgd. 
Onze ervaring met hybride onderwijs garandeert een aangename leservaring, 
ook van thuis uit. 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar plantin.instituut@antwerpen.be  
Een gedetailleerd programma vind je op www.plantininstituut.be/indesign 

Prijs: 260 euro 
 
Kortingen: 20% voor studenten  
van het Plantin Instituut,  
10% voor PlantinGezellen, 
30% voor PlantinGenoten.

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

v r i j d a g  15  o k t o b e r :  
d o c u m e n t o p b o u w

Op vrijdag leer je op een efficiënte manier 
documenten op te zetten en je krijgt tips en trucs 
voor het opmaken van boeken en tijdschriften.  
We oefenen met een geavanceerde paginaopmaak 
met meerdere stramienpagina’s.

v r i j d a g  2 2  o k t o b e r :  
m i c r o t y p o g r a f i e

Op zaterdag focussen we op microtypografie.  
We streven allemaal naar hoogkwalitatieve 

typografie, maar hoe pak je het praktisch aan ? 
Door te werken met Opentype features, grep en 
grepstijlen, kan je tijd winnen.


