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Atelier Congo

Iedereen kan in juli en augustus 2016 meedoen met de workshops Etsen, Linosnede, 
Animatiefilm maken, Monotype, Foamdruk, Droge Naald, Fotografie, de Computerclub en 
Tekenen in de Natuur.

Voor kinderen van 5 tot 8 is de workshop Foamdruk zeer geschikt, vanaf 8 à 9 jaar kun je alle 
andere workshops ook volgen. 

Het atelier is op vooraf bepaalde tijden geopend voor deze activiteiten. Tijdens de 
zomervakantie kan er worden ingeschreven op een workshop, in het atelier of tijdens 
informatiebijeenkomsten. Je kunt docent Henny van Ham ook ‘in het wild’ aanspreken. 
Het atelier bevindt zich op het ‘Domaine de Mialaret’  gemeente Neuvic, departement Corrèze, 
region Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Frankrijk . 



Iedereen kan meedoen

Alle workshops zijn er voor iedereen en zo zijn ze ook opgezet. Je hoeft dus geen kennis of 
vaardigheden van de technieken te hebben om mee te doen. Ook wordt er geen kunstzinnig 
inzicht gevraagd. Heb je die wel, dan is dat mooi meegenomen.

Er wordt niet gewerkt met inhoudelijke opdrachten, je kunt maken wat je wilt. Is dat teveel 
vrijheid en wil je graag hulp dan krijg je die. De docent is gewend om deelnemers van 
verschillende niveau’s en leeftijden te ondersteunen.

Ben je (professioneel of amateur) kunstenaar dan kun je tijdens de openingstijden naar eigen 
inzicht komen werken. Als je speciale wensen hebt moet je die wel op tijd doorgeven, ongewone 
materialen (of hoeveelheden) moeten worden besteld.



Foamdruk

De zelfverzonnen naam voor deze techniek is afgeleid van het materiaal waar we hoogdrukvormen 
van kunnen maken: plaatjes foam. Die zijn makkelijk te knippen en op karton te plakken, in te 
inkten en af te drukken. Eigenlijk is het dus een hoogdruktechniek: de drukvorm ligt hoger en zal 
daarom inkt aannemen als je er met een rollertje inkt overheen rolt.

Foamdruk wordt niet meer aangeboden als aparte workshop. Iedereen vanaf 5 jaar kan komen 
werken tijdens de workshops Linosnede en het Open Atelier.

Omdat de techniek makkelijker en sneller is dan linosnede kun je in een korte tijd 
meerkleurendrukken maken en/of daarmee experimenteren. Het materiaal leent er zich ook goed 
voor om stempels te maken.

Foamdruk
•	 Tijdens workshops Linosnede en Open Atelier

kosten: 20,00 euro per dagdeel, inclusief materialen



Linosnede

Linosnede is hoogdruk omdat de drukvorm hoog ligt, zoals bij een stempel. Een linosnede wordt 
gemaakt door linoleum te bewerken met gutsjes en mesjes.

In Atelier Congo kun je grote en kleine platen linoleum afdrukken met de plaatpers. Linosnede 
leent zich erg goed voor meerkleurendrukken. Daar heb je meestal wel wat meer tijd voor nodig.
Met gutsjes en mesjes kun je het linoleum makkelijk bewerken. Wat je weghaalt blijft wit (beter: 
houdt de kleur van het papier), wat blijft staan wordt later met drukinkt ingerold en afgedrukt.

Een basisworkshop Linosnede beslaat twee dagdelen, verspreid over twee dagen. Zo kan de inkt 
een nachtje drogen.

Linosnede
•	 basisworkshop: maandag- EN dinsdagochtend 10.00 - 12.30 uur, of
•	 basisworkshop: woensdag- EN donderdagmiddag 13.30 - 16.00 uur, 
•	 tijdens workshops Open Atelier

Kosten: 22,50 euro voor een dagdeel, exclusief materialen. Twee dagdelen 40,00 euro.

Voor meer informatie over linosnede kun je surfen naar linosnede.nl
Het mag wel zo, maar het is niet aan te raden. Foto: Espéranza 2016



Tekenwandeling

Met wat tekenmateriaal, een tekenbord, een krukje en papier lopen we in en rond het domein 
van Mialaret en leggen het schitterende landschap vast.

Tekenvaardigheid is niet vereist. Krukje, tekenmateriaal, papier en een onderlegger is al aanwezig 
in het atelier, dus je hoeft zelf niets mee te nemen. Als het warm is een flesje water, wellicht.

Het is geen lange wandeling, je maakt 3 tot 4 tekeningen. Al doende ontwikkel je al snel gevoel 
voor diepte, contrast en compositie.
Het is letterlijk en figuurlijk een ontdekkingstocht waarin je snel de mogelijkheden van het 
materiaal verkent. 

Tekenwandeling
•	 zaterdagochtend 10.00 - 12.30 uur, 
•	 maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur,

kosten: 21,00 euro per dagdeel, inclusief materialen

De tekenwandeling kan niet doorgaan als het regent en is minder geschikt voor deelnemers jonger dan 11 jaar



Etsen

Etsen is een druktechniek waarbij het beeld met behulp van een bijtende stof uit een zinken 
plaat wordt gebeten.  Door de plaat daarna met inkt in te wrijven, de overtollige inkt weg te 
poetsen en de plaat (en papier) met hoge druk door de pers te halen wordt de afbeelding 
gedrukt. Door dat te herhalen kun je een oplage maken.

In plaats van salpeterzuur wordt gebruik gemaakt van een relatief onschadelijke 
kopersulfaatoplossing.

Etsen
•	 donderdag- EN vrijdagochtend van 10.00 - 12.30 uur  
•	 tijdens workshop Open Atelier

kosten: 40 euro voor twee dagdelen, inclusief materialen

Met ingang van zomer 2016 kun je ook de ‘droge naald’ techniek gebruiken. Dat doen we met plastic 
plaatjes en deze workshop is ook geschikt voor deelnemers vanaf 7 jaar.  



Met etsen kun je de lijnen met behulp van een etsvloeistof uit het zink laten bijten. Maar als je 
in zink krast kun je óók lijnen maken. Niet zo glad en soepel als met etsen, maar met een beetje 
oefening lukt het aardig. Dit wordt ‘droge naald’ genoemd. Etsen en droge naald kun je natuurlijk 
combineren.

Voor kinderen onder negen jaar is etsen (en schuren en polijsten) te zwaar. Maar zij kunnen 
nu ook met plastic vellen de droge naald techniek gebruiken. Dat is een stuk minder zwaar 
en daardoor misschien ook wel veel leuker. Ook deelnemers ouder dan 7 jaar kunnen dit eens 
proberen tijdens de workshops Etsen of tijdens de openingstijden van het Open Atelier.

Droge Naald
•	 Tijdens workshops Etsen en Open Atelier

kosten: 20,00 euro per dagdeel, inclusief materialen

Droge Naald



Animatiefilm maken

Animatie is het laten bewegen van objecten die dat uit zichzelf niet doen. Tekenfilms van Disney, 
Shaun Het Schaap  en Buurman & Buurman zijn voorbeelden van animatiefilms.

Grafiekatelier Congo organiseert korte workshops Animatiefilm Maken. Met klei en wat er zoal 
aanwezig is kun je een eenvoudig filmpje maken. 

Animatiefilm Maken is niet alleen geschikt voor jongeren, ook volwassenen kunnen zich uitleven. 
Fototoestellen, klei, speelgoed, papier en statieven zijn aanwezig.

Animatiefilm
•	 tijdens de workshops Open Atelier

kosten: 19,00 euro per dagdeel, inclusief materialen, per duo



Monotype

Strikt genomen valt deze techniek niet onder ‘grafiek’ omdat je er geen oplage van kunt maken 
waarbij alle afdrukken gelijk zijn. Maar een kniesoor die daar op let, want voor de rest heeft het er 
alles van weg: we brengen drukinkt aan op papier!

Rol een vlakke ondergrond in met drukinkt, het liefst inkt op oliebasis, leg er een vel papier op 
en wrijf, teken of druk op de achterkant van het vel. Het resulaat is een dunne laag inkt op de 
voorzijde van het papier. Deze omschrijving is te beperkt om de veelheid van mogelijkheden te 
duiden, want ook sjablonen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen.

Als je met monotype aan de slag gaat moet je er wel tegen kunnen dat de resultaten verrassend 
anders kunnen zijn dan je bedoeling was.
Voor monotype is het gebruik van de drukpers niet noodzakelijk, maar kan wel handig zijn.

monotype
•	 tijdens de workshops Open Atelier. Bij andere workshops als het past.

kosten: 21,00 euro inclusief materialen per dagdeel



Fotografie

kijken met je fototoestel

Deze workshop gaat over kijken met behulp van je fototoestel. Door middel van kleine 
opdrachtjes leer je beetje bij beetje hoe je gekke, artistieke of juist gewoon goede foto’s kunt 
maken.

In eerste instantie was deze workshop gericht op kinderen en jongeren maar aangezien veel 
ouders ook wilden meedoen is er geen leeftijdsgrens. Zolang je je toestel maar kunt bedienen.

Je mag je eigen digitale toestel gebruiken en als je dat niet hebt leen je er een van Atelier Congo.

Fotografie
•	 tijdens de workshops Open Atelier

kosten: 19,00 euro per dagdeel



de Computerclub

Website maken, foto bewerken, programmeren, muziek componeren, een animatiefilmpje 
maken, dat zijn de dingen die je kunt doen tijdens de Computerclub. 
Dat mag met een meegenomen laptop (geen tablet) of met één van de oudere Linux-computers 
in het atelier.

Naast het werken op een gewone computer is er ook de mogelijkheid om de Raspberry Pi 
te verkennen. Deze goedkope minicomputer wordt heel veel gebruikt in (onder andere) het 
onderwijs in Groot Britannië, maar er zijn ook veel hobbyisten met dit geweldige speelgoed 
bezig geweest. 

De Computerclub richt zich op deelnemers van 8 jaar en ouder

De Computerclub
•	 tijdens de workshops Open Atelier en aangekondigde evenementen

kosten: 19,00 euro per dagdeel



Open Atelier

Een aantal dagdelen in de week zijn niet gevuld met vaste workshops. Zo kun je eens een keer 
iets komen proberen of afmaken. Op die dagdelen ben je welkom om de volgende vaardigheden 
op te doen: Monotype, Linosnede, Etsen, Animatiefilm Maken, Droge Naald, Computerclub, 
Fotografie en Foamdruk.

dagdelen open atelier
•	 maandag- tot en met donderdagavond 19.30 - 22.00 uur,
•	 dinsdagmiddag 13.30 - 16.00 uur, 
•	 woensdagochtend 10.00 - 12.30 uur, 
•	 vrijdagmiddag  13.30 - 16.00 uur,
•	 zaterdagmiddag 13.30 - 16.00 uur.

kosten: 19,00 - 22,50 euro, afhankelijk van de techniek. Bij linosnede kunnen er extra 
materiaalkosten bij komen.



Linosnede
•	 1 dagdeel € 22,50 
•	 2 dagdelen € 40,00 
•	 prijs exclusief materialen

Foamdruk
•	 1 dagdeel € 20,00 
•	 prijs inclusief materialen

Fotografie
•	 1 dagdeel € 19,00 
•	 prijs inclusief materialen

Animatiefilm
•	 1 dagdeel € 19,00 
•	 prijs inclusief materialen
•	 prijs per duo

Tekenen in de natuur
•	 1 dagdeel 
€ 21,00 inclusief materialen

Open Atelier
•	 1 dagdeel € 19,00 - € 22,50  
•	 exclusief materialen bij linosnede 
Voor iedereen die eens wat wil proberen 
of verder wil werken

Monotype
•	 1 dagdeel € 21,00 
•	 prijs inclusief materialen

Etsen
•	 2 dagdelen € 40,00 
•	 prijs inclusief materialen

De Computerclub
•	 1 dagdeel € 19,00

Droge Naald
•	 1 dagdeel € 20,00 
•	 prijs inclusief materialen

Papier per vel (alleen bij linosnede) heel half kwart 

Drukpapier hoogdruk 225 grs, 96 x 64 cm 2,60 1,30 0,65 

Drukpapier hoogdruk, 130 grs, 48 x 64 cm 1,20 0,60 0,30

Houtvrij, 160 of 170 grs, 50 x 65 cm 0,50 0,25 0,15

Linoleum heel half kwart 1/6

Grof, 39 x 39 cm 16,00 8,00 4,00  2,70

Grof, 49 x 49 cm 25,00 12,50 6,25  4,20

Fijn, 21 x 29 cm 7,80 3,90 1,95

Foam (alleen bij linosnede) per dm2 0,20
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Waar ongeveer?

Atelier Congo is in Frankrijk, in de regio Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 
(voorheen Limousin), departement Corrèze

Ten zuiden van de autoroute 
A89, tussen Tulle en Clermont-

Ferrand, afslag Ussel (nr 23). 
Afslag Égletons (nr 22) kan ook, 

maar dan is de weg naar Mialaret 
wat kronkeliger (wel met een 

prachtig zicht op de ruïne van 
Kasteel Ventadour)

Mialaret ligt niet IN Neuvic, wel 4 
kilometer ten westen daarvan:

Als je in Neuvic bent zie je 
de bordjes al naar Mialaret 

verwijzen. Kom je van Égletons 
dan moet je opletten dat je 
het bord aan het begin van 
de oprijlaan niet mist. Maar 
goed, je ziet het vanzelf: als 
je per ongeluk Neuvic toch 

nog binnenrijdt moet je zo’n 4 
kilometer terugrijden.

longitude: 02 13’ 45.0” E  latitude: 45 22’ 56.0” N

Het hele adres van Domaine de Mialaret is:
Route d’ Egletons,

19160 Neuvic,
Corrèze, France 

website: www.lemialaret.com

Waar precies?



Domaine de Mialaret
Neuvic - Corrèze - Limousin 
La Symphonie de la Nature Pure

Receptie
Accueil

Château 
le Mialaret

Chalets / Maisonettes

FermeGrange

Taverne
Brasserie

zwembad

sanitair

sanitair

sanitair

watertoren

sanitair

P
Congo

N



Henny van Ham
Uw gastheer op Grafiekatelier Congo is Henny van Ham. Van huis uit 
grafisch kunstenaar (met als specialisatie lithografie of steendrukken) en nu 
vooral grafisch vormgever en docent creatieve workshops en cursussen. 
Directeur van zijn eigen eenmanszaak Grafische Koffie-, Koek- en 
Dansshow te Dordrecht [Gkk/Ds - koffiekoek.nl]



Contact opnemen met Henny van Ham:
per post: Binnen Walevest 42, 3311 AB Dordrecht, Nederland
telefoon atelier Nederland: +31(0)78 6 31 41 34, mobiel: +31(0)6 44 84 26 30
email: info@grafiekatelier.nl, site: www.grafiekatelier.nl

•	 voor alle workshops kun je je inschrijven in het atelier tijdens openingstijden en gedurende 
informatiebijeenkomsten,

•	 workshops vinden plaats in of starten vanaf Atelier Congo,
•	 workshops gaan van start bij voldoende aanmeldingen,
•	 materialen zijn er tot de voorraad strekt,
•	 de basisworkshops Linosnede en Etsen zijn verdeeld over twee dagdelen. Deze workshops 

zijn minder geschikt voor kinderen onder de 8 à 9 jaar,
•	 Atelier Congo, Gkk/Ds en Mialaret zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens of 

vanwege cursussen en/of workshops. Deelname is op eigen risico en ouders blijven te allen 
tijde verantwoordelijk voor hun kinderen,

•	 het is niet toegestaan het atelier te betreden zonder toestemming van bevoegde personen 
en binnentreden is op eigen risico.

Alle informatie in deze publicatie en op de websites is zo accuraat mogelijk. Fouten maken is 
menselijk en die zullen er dan ook ongetwijfeld in staan. Daarom kun je geen rechten ontlenen 
aan deze informatiebron. Verder is het aanbod onder voorbehoud en kan ook de weekplanning 
nog veranderen.

© Henny van Ham, Dordrecht, 2016

Colofon

 atelier Congo/Mialaret - Neuvic - Corrèze - Limousin - Frankrijk   organisatie: Henny van Ham telefoon +31(0)6 44 84 26 30

 aanmelden tijdens opening van het atelier of op de infomarkt    www.grafiekatelier.nl - info@grafiekatelier.nl



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

zondag

10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 

13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 

19.30 - 22.00 19.30 - 22.00 19.30 - 22.00 19.30 - 22.00 19.30 - 22.00 19.30 - 22.00 

LINOSNEDE LINOSNEDE

LINOSNEDE LINOSNEDE

TEKENWANDELINGETSEN ETSEN

OPEN ATELIER

OPEN ATELIER OPEN ATELIER OPEN ATELIER

OPEN ATELIER

OPEN HUIS

20.00 - 21.00 

TEKENWANDELING

OPEN ATELIER OPEN ATELIER OPEN ATELIER

€ 40,00 
€ 40,00 

€ 40,00 

€ 21,00 € 18,00 

€ 21,00

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50

€ 22,50
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neem een kijkje in
het gebouw en 

stel je vragen
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