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Platform Werkplaatsen organiseert een 
werkconferentie voor alle werkplaatsen 
in Nederland en Vlaanderen en andere 
geïnteresseerden. 

De conferentie staat in het teken van de 
werkplaatsbegeleider als coach, trainer, 
adviseur, mentor, docent, assistent en 
klusjesman. Het kloppende hart van een 
werkplaats is de werkplaatsbeheerder. 
Van onschatbare waarde is de kennis en 
ervaring die een ervaren beheerder heeft. 
Als de samenwerking goed verloopt is de 
werkplaatsbeheerder een toegevoegde waarde 
voor de kunstenaar en komt ze door zijn/
haar advies tot een meerwaarde in het 
resultaat. Het gevoel van 1+1=3. 

Een dag vol lezingen, presentaties 
van makers, expositie, swapbeurs en 
ontmoetingen. 
 
Modulaire poster 
Grafisch ontwerper Harmen Liemburg ontwerpt 
een modulaire poster en flyer voor de 
conferentie: het ontwerp ligt vast, maar 
elke werkplaats kan zijn eigen versie 
drukken. Doe mee!

Platform Werkplaatsen
Platform Werkplaatsen is een 
samenwerkingsverband van Nederlandse 
en Vlaamse werkplaatsen en labs voor 
kunstenaars en ontwerpers. 

Datum:   Vr. 12 nov. 11.00-16.30 u. 
Locatie: West Den Haag, 
         Lange Voorhout 102, Den Haag 
Tickets: Euro 25,- (studenten en lid 
         Platform Werkplaatsen korting       
         50%) platformwerkplaatsen.nl

info@platformwerkplaatsen.nl 
Fb en Insta @platformwerkplaatsen

De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Pictoright, STROOM Den Haag en alle 
deelnemende werkplaatsen. Met bijzondere dank 
aan West Den Haag, KABK, Sundaymorning@ekwc, 
Plaatsmaken en Grafische Werkplaats Den Haag.
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