Nieuwsbrief
In 2018 zijn er verschillende workshops en cursussen. Centraal staat iedere keer een middeleeuws boek
of een onderdeel ervan. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie hierover. Een tweetal is speciaal
georganiseerd voor middeleeuws reenacters. Uiteraard mag iedereen hieraan meedoen, maar centraal
staat niet het boekbinden, maar het ‘verstoppen’ van je mobiele telefoon in een middeleeuws boek.
Bijna alle workshops worden gegeven in Anamorfosa, een
gezellig boekenantiquariaat in het centrum van
Nijmegen. Achter in de winkel is een atelierruimte waar
we gaan werken. Een zeer inspirerende plek om zelf een
boek te maken. Maar we werken komend jaar ook samen
met Boektotaal in Steenwijk voor de cursus Buidelboek.
Hartelijke groet, Astrid Beckers-Enderman

Workshop: Ruige band; een boek met een vachtje
Wanneer: zaterdag 27 januari 2018 van 10:00 tot 17:00
Waar: Antiquariaat Anamorfosa, Nijmegen centrum
Een speciaal soort kopert (limp binding in het Engels) is
de zogeheten 'ruige band'. Een 'slappe' band van
perkament waar de haren van de geit nog aan zitten. Er
zijn meerdere boeken in Nederland en Belgie
overgeleverd met dit soort boekband.
In deze workshop gaan we er een maken. We naaien op
leren bandjes een boekblok van geschept papier. En van
'ruig perkament' maken we een typisch middeleeuwse
omslagband.
Uiteraard is er onbeperkt koffie, thee, limonade en
koekjes. Voor bij uw zelf meegebrachte lunch is er sap en
melk aanwezig.
Kosten: 99 euro (inclusief alle materialen, drinken,
koekjes en btw)
Minimum aantal deelnemers: 5
Maximum aantal deelnemers: 8
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Workshop: vade mecum met foudraaltje
Wanneer: zaterdag 10 februari 2018 van 10:00 tot 17:00
Waar: Antiquariaat Anamorfosa, Nijmegen centrum
Een typisch boekje uit de late middeleeuwen is het vade mecum, ook wel
vouwboekje of vouwkalender genoemd. Het was een klein boekje, dat aan de
riem gehangen kon worden zodat het makkelijk mee te nemen was.
Opmerkelijk is dat elke bladzijde 2, 3 of 4 keer gevouwen is, waardoor de
uiteindelijke bladzijde veel groter is dan het boekje.
In deze workshop maken we een vademecum met een eeuwigdurende,
middeleeuwse kalender als inhoud, gedrukt op geschept papier. Uiteraard is
een blanco boekje ook mogelijk. We maken een omslagje van perkament, zijde
en velours en een sluitlint. Daarna maken we een passend foudraaltje van leer.
Uiteraard is er onbeperkt koffie, thee,
limonade en koekjes. Voor bij uw zelf
meegebrachte lunch is er sap en melk
aanwezig.
Prijs: 80 euro (inclusief alle materialen, drinken, koekjes en
btw)
Minimum aantal deelnemers: 5. Maximum aantal: 8.

Cursus: Buidelboek
Het buidelboek; een zeer speciaal boek uit de 15e en 16e
eeuw. In 4 dagen maak je er zelf een. Het boekblok
naaien we op touw of leer, we maken van mdf de platten
(op aanvraag is echt hout mogelijk), kiezen een goed
soepel leer voor de bekleding. Met diverse fileten en
stempels maken we de blindstempeling. Maar ook een
boekslot en hoekbeslag kunnen niet ontbreken op een boek als dit.
Wanneer: 4 zaterdagen: 3, 10, 17 en 24 maart 2018 van 10:00 tot 16:30
Waar: Boektotaal, Steenwijk centrum
Prijs: 350 euro (inclusief alle materialen, drinken, koekjes, soep en btw)
Minimum aantal deelnemers: 4. Maximum aantal deelnemers: 6.
Wanneer: 14, 15, 16, 17 augustus 2018 van
10:00 tot 16:30
Waar: Scouting De Bevers, Nijmegen
Prijs: 350 euro (inclusief alle materialen,
drinken, koekjes, simpele lunch en btw)
Minimum aantal deelnemers: 6. Maximum
aantal deelnemers: 10.
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Workshop: Kopert met perkamenten omslag en
klampslot
Wanneer: zaterdag 7 april 2018 van 10:00 tot 17:00
Waar: Antiquariaat Anamorfosa, Nijmegen centrum
'Kopert' is de officiële benaming voor een middeleeuws boek met een 'slappe'
kaft. In het geval van dit boekje: een perkamenten omslagband. We maken dit
boekje met een boekblok van geschept papier,
welke we direct aan de perkamenten omslag
bevestigen met perkamenten strengels. Het
boekje sluit doordat de overslag met een
klampslot gesloten wordt op de voorkant. Een
zeer apart type slot voor zo'n simpel boekje. Maar
daarom juist bijzonder.
Uiteraard is er onbeperkt koffie, thee, limonade en koekjes. Voor bij
uw zelf meegebrachte lunch is er sap en melk aanwezig.
Prijs: 95 euro (inclusief alle materialen, drinken, koekjes en btw)
Minimum aantal deelnemers: 5. Maximum aantal: 8.

Workshop: telefoon-vademecum voor middeleeuws reenactment
Wanneer: zaterdag 5 mei 2018 van 10:00 tot 17:00
Waar: Antiquariaat Anamorfosa, Nijmegen centrum
"Je bent van top tot teen 14e eeuws, maar toch wil je je telefoon
raadplegen, wellicht een foto maken. Sluiks probeer je de 21e
eeuw te verbergen achter je mok mede of in je mouw."
Herkenbaar?
In 1 dag maak je tijdens deze workshop een middeleeuws vade mecum, een gevouwen boekje dat
aan de riem werd meegedragen. Dit boekje maak je precies op maat van je telefoon, en het
achterste blad van het boekje wordt geen gewoon blad, maar een extra verstevigd blad waar je
telefoon in wordt opgeborgen.
Volledig onzichtbaar hang je nu je telefoon aan je riem, en kun je whats appen terwijl het lijkt alsof
je je boekje raadpleegt. Dankzij de uitgevouwen bladzijde is je
telefoon ook niet van opzij zichtbaar. Een klein klepje in de
achterkant van de kaft maakt het zelfs mogelijk om ongemerkt
foto's te maken.
Uiteraard is er onbeperkt koffie, thee, limonade en koekjes. Voor
bij uw zelf meegebrachte lunch is er sap en melk aanwezig.
Prijs: 95 euro (inclusief alle materialen, drinken, koekjes en btw)
Minimum aantal deelnemers: 5. Maximum aantal: 8
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Workshop: 15e eeuwse ’Vadstena Observance’ uit Zweden
Wanneer: zaterdag 2 juni van 9:30 tot 17:00
Waar: Antiquariaat Anamorfosa, Nijmegen centrum
In deze workshop maken we in 1 dag een replica van een prachtig
overgeleverde kopert uit Zweden, genoemd naar het klooster in
Vadstena waar het ooit is gemaakt. Een bijzonder boek met een
boekblok van perkamentpapier, een omslag van perkament en
linnen, een sluiting van knoopjes en (vingergevlochten) koordjes
en een drietal waszegels hangend aan de rug.

Uiteraard is er onbeperkt koffie, thee, limonade en koekjes. Voor
bij uw zelf meegebrachte lunch is er sap en melk aanwezig.
Prijs: 95 euro (inclusief alle materialen, drinken, koekjes en btw)
Minimum aantal deelnemers: 5. Maximum aantal: 8.

Workshop: 20 middeleeuwse klavieren
Wanneer: zaterdag 6 oktober van 9:30 tot 17:00
Waar: Antiquariaat Anamorfosa, Nijmegen centrum
Nadat we eerst een simpel, middeleeuws
omslagbandje hebben gemaakt, gebruiken we dat boekje om vervolgens 20
verschillende soorten middeleeuwse klavieren in na te maken. Klavieren zijn de
aan de frontzijde (sporadisch ook kop- of staartzijde) uitstekende ‘tabjes’ om
belangrijke bladzijden terug te vinden. De materialen zijn zeer divers:
leer, perkament, garen, textiel, papier en touw.
Uiteraard is er onbeperkt koffie, thee, limonade en koekjes. Voor bij uw
zelf meegebrachte lunch is er sap en melk aanwezig.
Prijs: 75 euro (inclusief alle materialen, drinken, koekjes en btw)
Minimum aantal deelnemers: 5. Maximum aantal: 8.
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Workshop: telefoon-buidelboek voor middeleeuws reenactment
Wanneer: zaterdag 17 november
2018 van 10:00 tot 17:00
Waar: Antiquariaat Anamorfosa,
Nijmegen centrum
"Je bent van top tot teen 14e eeuws, maar
toch wil je je telefoon raadplegen, wellicht
een foto maken. Sluiks probeer je de 21e
eeuw te verbergen achter je mok mede of in je mouw."
Herkenbaar?
In 1 dag maak je tijdens deze workshop een telefoonhoes in de vorm van een
middeleeuws buidelboek. We hollen een oud boekblokje uit zodat je telefoon erin
past. Of een nieuw, blanco boekblokje waarbij je een
deel als beschrijfbare blaadjes behoudt als aantekeningenboekje. Dan
maken we van leer een middeleeuwse band, uiteraard met een slot.
Afhankelijk van de tijd kun je nog blindstempeling aanbrengen of een
meer of minder ingewikkeld ophangsysteem maken.
Volledig onzichtbaar hang je nu je telefoon aan je riem, en kun je whats
appen terwijl het lijkt alsof je je boekje raadpleegt.
Uiteraard is er onbeperkt koffie, thee, limonade en koekjes. Voor bij uw
zelf meegebrachte lunch is er sap en melk aanwezig.
Prijs: 105 euro (inclusief alle materialen, drinken, koekjes en btw)
Minimum aantal deelnemers: 5. Maximum aantal: 8

Algemeen
De workshops worden allemaal gegeven door Astrid Beckers-Enderman.
Zij is zelfstandig boekbindster en tevens betrokken bij Reenactmentvereniging De Papieren
Eenhoorn. Deze workshops zijn zowel vanuit de vereniging als het boekbindatelier uitgezet.
Voor vragen of aanmelden, kunt u een mailtje sturen naar atelierlibri@gmail.com
Op de hoogte blijven kan ook via de facebook pagina’s.
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