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Ode aan de Lino 2018: Crowdfunding 

Atelier Open organiseert dit jaar voor de derde keer de Ode aan de Lino. Wij vinden dat de 
linografie meer aandacht en publiek verdient. Daarvoor hebben we ook jullie hulp nodig! 

De Ode aan de Lino 2018 vindt plaats in de maanden november en december. De Ode 
bestaat uit de volgende activiteiten: 

• een kunstexpositie in Museum Het Schip; 

• de Forbo Jong Talent Prijs: een wedstrijd voor jongeren. Onderdeel van de 
wedstrijd is een expositie in het grafisch museum te Groningen (GRID). Atelier 
Open heeft voor de prijs een lespakket ontwikkeld dat inmiddels door diverse 
grafische opleidingen wordt gebruikt. Circa 400 leerlingen komen in contact met de 
linografie en maken lino’s!  
 

Crowdfunding 

Voor de kunstexpositie in Museum Het Schip doen we een beroep op jullie. Het Schip is een 
indrukwekkend Amsterdamse School museum over kunst, architectuur en huisvesting. In het 
zojuist gerenoveerde postkantoor van Het Schip mogen wij een expositie organiseren. Wij 

hebben daarvoor een Mail Art project 
opgezet. Ruim 30 internationale 
kunstenaars doen mee. Voor expo en 
project zoeken wij steun. Je kunt ons 
al sponsoren met 10 euro. Zoals jullie 
gewend zijn geven we ook wat moois 
weg! Sponsors vanaf 40 euro krijgen 
twee lino’s cadeau (op A5 formaat en 
met passe-partout). Meer weten? Kijk 
op atelieropen.nl. In de komende 
maanden verzorgen wij updates over 

de Ode aan de Lino 2018. Doe mee en help ons de Ode mogelijk te maken!  

 

 

http://www.atelieropen.nl/ode-aan-de-lino-2018/
http://www.atelieropen.nl/ode-aan-de-lino-2018/
http://www.atelieropen.nl/ode-aan-de-lino-2018/


Nieuwe kunstenaars 10x10artist 

Heel blij zijn we met de twee kunstenaars die we de afgelopen maand mochten 
verwelkomen op 10x10artist.com: José van Waarde en Gerard Brok. Bekijk hun prachtige 
werk op 10x10artist.com. Welkom!  
 

      .  

 

 

 

 

Workshops 

Wil je zelf een linoleumdruk maken? Dat kan in 

ons atelier! Kijk voor meer informatie op: 

www.atelieropen.nl/workshops 

 

 

 
10x10artist in TOON 
Zondag 1 juli is Erik Timmermans aan het werk in TOON. Tussen 13 en 
16 uur maakt hij daar nieuw 10x10artist werk. Leuk als jullie 
langskomen!  
 
 

 
Volg ons! 
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http://www.10x10artist.com/kunstenaar/jose-van-waarde/
http://www.10x10artist.com/kunstenaar/gerard-brok/
http://www.10x10artist.com/
http://www.atelieropen.nl/workshops
http://www.10x10artist.com/kunstenaar/erik-timmermans/
https://www.facebook.com/atelieropenamsterdam/?fref=ts
https://www.facebook.com/tenxtenartist/?fref=ts
https://nl.pinterest.com/atelieropen/
https://twitter.com/AtelierOpen
https://twitter.com/10x10artist

