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Een nieuw jaar
Nieuwe kansen, nieuwe ontmoetingen, oude bekenden, mooie herinneringen, we gaan van alles
meemaken dit jaar.
Het bestuur van stichting Grafein wenst jullie allen een onvergetelijk 2022.

Nieuw bestuurslid Grafein
Sinds 7 december heeft Grafein een vijfde bestuurslid: Hans
Laban, beeldend kunstenaar, liefhebber en maker van grafiek
en tekeningen.
Hans is geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen van het
vakgebied en heeft een uitgebreide ervaring in het
kunstvakonderwijs, zoals een groot aantal van jullie weten.
Hij is een van de teamleden van CreAct, een project voor
studenten en pas afgestudeerden aan kunstacademies.

Druk & Proef
Omdat Grafeinvrienden een streepje voor hebben, komt er in 2022
speciaal een project voor Vrienden: uitwisseling van prenten en
een tentoonstelling tijdens G22.
Wil je meedoen? Word dan ook Vriend van Grafein.
Op de Vriendenpagina staat ook de link naar Druk & Proef.

Aanmelden voor Grafiek2022?
Een zestigtal kunstenaars/locaties heeft zich al voorlopig
aangemeld voor G22. Als je de definitieve informatie al hebt,
kun je die meteen aanmelden via het nieuwe
aanmeldingsformulier. Het oude is van de site verwijderd.
Je kunt nu alle gegevens van je grafiekactiviteit al doorgeven,
inclusief een afbeelding.
Je vult één formulier per activiteit in. Tip: als je verschillende
activiteiten organiseert kun je de basisgegevens op je eigen computer opslaan en kopiëren bij
het invullen van alle formulieren.
Als je op aanmeldformulier klikt (hier of op de website) kom je in Airtable, de online database die
Grafein gebruikt. De gegevens die je invult worden 'automatisch' verwerkt, zodat we gemakkelijk
je aanmelding up-to-date kunnen houden, ook als je later nog wijzigingen wil doorgeven.
Doe je ook mee? Aanmelden als deelnemer is gratis; je organiseert zelf je grafiekactiviteiten,
Grafein coördineert de landelijke PR. We ontvangen je aanmelding liefst voor 15 mei
2022. Meer info op Grafiek2022.

Masterclasses
Naar aanleiding van de GrafeinGrafiek Nieuwsbrief van
september kregen we een aantal aanmeldingen voor
deelname aan Masterclasses binnen. We zijn in overleg met
een Master om een class te geven in september 2022.
Jullie horen van ons als het aanbod bekend is.

Website Grafein
De website van Grafein was korte tijd niet toegankelijk door een beperkte aanval. Het probleem
is inmiddels opgelost.
Een tweede nieuwtje is dat een aantal pagina's op de website ook in het Engels beschikbaar
zullen zijn in de loop van de komende maanden.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@grafein.nl toe aan uw adresboek.

