
SUMMERSCHOOL 
INDESIGN 2017

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 deze Summerschool 
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. De Summerschool is een praktische cursus, met 
demo’s en oefeningen. De deelnemers brengen hun eigen laptop mee 
waarop Indesign reeds geïnstalleerd staat (minstens versie CS5). 

Docent: Jan Van der Linden 
Lessenrooster: vrijdag 7 en zaterdag 8 juli 2017, van 10.00 tot 16.40 uur,  
met een uur middagpauze 
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar  
plantin.instituut@stad.antwerpen.be 

Prijs: 190 euro 
20% korting voor de studenten  
van het Plantin Instituut en  
bestaande Plantinia-leden.

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

v r i j d a g  7  j u l i :  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.

 – Nieuwe documenten opzetten. We oefenen met een tweeluik, een 
drieluik, een kalender, een tijdschrift en een stofwikkel van een boek;

 – Werken met stramienpagina’s;
 – Manieren om stramienen (grids) aan te maken in je document.  

Werken met aparte kaders versus kaders met kolommen;
 – We kijken ook naar layouts met een vluchtkolom (smallere kolom);
 – Gridify en live distribute;
 – Het Make Grid-script;
 – Efficiënt teksten laten inlopen. Autoflow en smart reflow uitgelegd;
 – De Word Import Opties opgehelderd;
 – Zoek en vervang gebruiken voor het opmaken van tekst of voor het 

toepassen van alinea-stijlen en het weghalen van blanco lijnen;
 – Grep voor zoek en vervang;
 – In register zetten: basislijnstramien.

z a t e r d a g  8  j u l i :  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 starten met grep 
(geen voorkennis vereist), kan je tijd winnen.

 – Opentype-features;
 – Echte kleinkapitalen, superscript en subscript, uitvallende cijfers 

versus tabelcijfers;
 – Het tunen van de Adobe Composer alinea: vermijd lelijke 

woordspaties en stel het afbreken van woorden correct in,  
rekening houdend met de taal en de kolombreedte;

 – Slimmigheden bij alinea stijlen zoals Balance ragged lines, No break, 
Keep opties voor weduwen en wezen;

 – Afspatiëren, inwinnen en uitdrijven;
 – Het verbeteren van de kopij met grep;
 – No Break toepassen via grep styles voor het samenhouden van 

bepaalde woorden;
 – Vermijden van korte uitgangsregels via grep styles.


