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Afgelopen maand deed het werk aan de dichtbundel zo goed als alle andere
activiteiten stilleggen. Toch werd er nog tijd uitgetrokken om aanwezig te zijn op
de Boekkunstbeurs in Leiden. De openingsweekends voor 2008 zijn vastgelegd.
Er wordt nog in overweging genomen of de Historische Drukkerij een zinvolle
invulling kan geven aan het onderwerp van Erfgoeddag, namelijk
‘wordt verwacht’. Ideeën? Laat maar komen.
Dichtbundel, vervolg
Bij het versturen van deze nieuwsbrief is het
drukken van het interieur van de bundel nét
achter de rug. Dit weekend wordt de eerste kleur
van de wikkel gedrukt en in de loop van de
volgende week de steunkleur. Vanaf dat
ogenblik is het drukken van de gratis bundel
achter de rug en kan de verdere afwerking
beginnen. Het vouwen, deels in de Historische
Drukkerij en deels bij Horito, schiet behoorlijk
op. Zonder tegenslag kan vanaf 8 december
begonnen worden aan het vergaren, nieten,
snijden en wikkelen van de bundel.
Tentoonstelling bibliotheek
Jef van Elst en de bibliotheek van Turnhout
zitten ondertussen ook niet stil. Zo is er een
kleine tentoonstelling gepland in de bibliotheek
waar er een voorstelling komt van iedere dichter
die opgenomen wordt in
de bundel. De
tentoonstelling loopt van half december tot eind
januari.

Openingsweekends 2008
29 – 30 maart
26 – 27 april
24 – 25 mei
28 – 29 juni
19 - 20 juli
23 – 24 augustus
27 – 28 september
25 – 26 oktober
Telkens open van
13.00 tot 17.00 uur.

Gedichtendag, 31 januari 2008
Ook de planning van 31 januari 2008,
Gedichtendag, begint vaste vorm te krijgen. Een
vraag naar de Stad werd gesteld om de
Raadszaal ter beschikking te stellen. Hier zou
dan de voorstelling van de gratis dichtbundel
plaatsvinden. De voorstelling van de bundel
wordt gekoppeld aan een korte voordrachtavond
waarbij dichters enkele van hun gedichten
komen voordragen, waarbij dan het laatste
gedicht datgene is dat opgenomen werd in de
bundel. Het wordt muzikaal afgewisseld met
klassiek gitarist Steven Huyghen.

Hulp bij de afwerking van de dichtbundel…
Voor de afwerking van de bundel kunnen we nog
hulp gebruiken. Kan je je vrij maken voor enkele
uren of dagen om mee te werken? Neem dan
gerust contact op met de Historische Drukkerij
Turnhout: info@historischedrukkerij.be
In volgende weekends verwachten we, met uw
hulp, al heel wat werk verzet te hebben :
15-16 december, 5-6 januari en 19-20 januari.

Boekkunstbeurs Leiden
Voor de eerste keer nam de Historische
Drukkerij deel aan de Boekkunstbeurs te
Leiden.

Nederlandse Filatelistische Motiefgroep ‘Papier en Druk’
Papier en druk is een niet alledaags, maar wel
bijzonder
interessant
verzamelgebied
op
postzegels,
in
poststempels
en
andere
poststukken.
Of men zich nu voor middeleeuwse handschriften
interesseert of dat men van boeken houdt, of dat
de grafische industrie met zijn drukpersen en
zetmachines, gecompleteerd met het maken van
papier uw belangstelling hebben, al deze
onderwerpen vindt men terug op de postzegel.

17 en 18 november vond de jaarlijkse
Boekkunstbeurs in Leiden plaats. Deze beurs,
georganiseerd door Drukwerk in de Marge, is
een zeer succesvolle beurs voor margedrukkers
en boekbinders. De Historische Drukkerij nam
hieraan deel met als blikvanger van de stand de
beeltenis van Gutenberg, die eerder dit jaar
werd samengesteld uit 50.688 losse letters. Niet
enkel de afbeelding werd er tentoongesteld, ook
de 80 kg wegende vorm werd mee verhuisd.

In Nederland bestaat een motiefvereniging, de
Filatelistische Motiefgroep ‘Papier en Druk’ –
Nederland, die ruim 60 leden telt. Enkele keren
per jaar houdt deze Motiefgroep bijeenkomsten of
ruildagen met lezingen en veilingen. Zij geeft
driemaal per jaar een eigen tijdschrift uit met de
titel ‘Druk Doende’. Omdat de Motiefgroep
aangesloten is bij een Internationale Vereniging
ontvangen de leden ook het driemaal per jaar
verschijnende mededelingenblad ‘Die Schwarze
und die Weisse Kunst’ uit Duitsland.
Interesse? Neem contact op met Mevr. G.
Demoed, De Waarden 68, 7206 GJ te Zutphen.

Zoektocht naar tekenaar
Voor een volgend project is de Historische
Drukkerij op zoek naar een beginnend
striptekenaar. Ken je iemand of kan je zelf goed
overweg met papier en pen? Neem dan contact
op: info@historischedrukkerij.be .

Voorzitter Ton Cornet bracht een bezoek aan
de Historische Drukkerij. Bijna 50 jaar geleden heeft hij zijn grafische opleiding genoten
en met veel bezieling zijn ganse loopbaan in
de grafische sector gebleven. De collectie
vakboeken die hij door de jaren heen
verzameld heeft schonk Ton aan de
Historische Drukkerij waar ze de bibliotheek
verrijken en ter beschikking staan voor
opzoeking.

Openingsdagen tot 31 januari
Naar aanleiding van de realisatie van de dichtbundel is de Historische
Drukkerij te bezoeken op 15-16 december en 5-6 januari.
Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout

