
 

Hanafubuki workshop: visuele poëzie 
 
 
 
 
 

Korte beschrijving 
Deze workshop focust op een vaak onbenutte uitwerking van 

poëzie: de typografie. De workshop start met het schrijven van 

een eigen gedicht via door ons voorziene trucjes, 

inspiratiebronnen en hulpmiddelen. Zo kunnen de deelnemers 

met woorden spelen. Eens het gedicht op papier staat, gaan de 

deelnemers aan de slag met typografie. Zo kunnen ze zelf 

bepalen welke woorden of zinnen belangrijk zijn en hoe ze dit 

willen uitbeelden. Op die manier kan elke deelnemer zijn of haar 

gedicht op eigen manier uitwerken. Eens de typografie af is, 

wordt het gedicht gedrukt. Hiervoor zijn honderden letters in 

alle vormen en formaten aanwezig, uitgesneden als stencils of in 

de vorm van stempels. Met deze letters wordt het gedicht 

gespeld en daarna wordt er een druk van gemaakt op papier.  

Tijdens de workshop worden de deelnemers uitgedaagd om een 

gedicht te schrijven én vorm te geven. Zo leren ze creatief 

omgaan met taal. Als bonus hebben ze op het einde van de 

workshop een knappe afdruk van hun eigen gedicht om mee 

naar huis te nemen. 

 

 Standaard workshop 
Aantal deelnemers: 15 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

Duur: 2u 

Prijs: 180 euro (12 euro p.p.) 

 
Wij voorzien 
Twee tot vier begeleiders 

Papier en karton 

Knip- en plakmateriaal 

Penselen en verf 

Stencils 

Alfabetstempels en inkt 

Inspiratiemateriaal 

 
U voorziet 
Tafels, tafelbescherming en stoelen 

 

 
 
 

Aantal deelnemers, duur en prijzen 
Duur 15 deelnemers 25 deelnemers 35 deelnemers Inloopworkshop* 

1u 150 euro 200 euro 250 euro 200 euro 

2u 180 euro 250 euro 320 euro 250 euro 

3u 210 euro 300 euro 390 euro 300 euro 

4u  - - - 350 euro 
 
 
 
 
* Inloopworkshop: Is een workshop met  een onbepaald aantal deelnemers die kunnen aansluiten en weggaan op eender welk 
moment tijdens de activiteiten.  
* Vervoersvergoeding: Indien de workshop plaatsvindt buiten het district Antwerpen wordt er een vervoerskost aangerekend van 0,3 
euro per km. Deze wordt gebruikt om onze vrijwilligers een fiets- of treinvergoeding uit te betalen, of om een duurzame huurwagen 
van Cambio te gebruiken. 
* Leeftijd deelnemers: We voorzien aangepaste programma’s voor volwassenen. Meer info via mail. 
* Annuleren: U kan tot twee weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Indien u later annuleert, wordt 50% van het 
factuurbedrag in rekening gebracht. 
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