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Afdrukservice 

Professionele vakprints tot maximaal A2 formaat. 

A2 Fine Art Paper  € 30,- 
A2 Standaard papier  € 17,50 
A3 Fine Art Paper  € 15,- 
A3 Standaardpapier   € 8,75 
A4 Fine Art Paper  € 7,50 
A4 Standaard papier  € 3,50 

Prijsindicatie alleen inkt: 

A2   € 5,- 
A3   € 2,50 
A4   € 1,25 

• prijzen zijn gebaseerd op volledige inktdekking 
• Prijs inclusief teststoken 
• In overleg is ook mogelijk om af te drukken op eigen papier. In dit geval wordt alleen inktverbruik 

gerekend. Voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit zal hiervoor zal een papierprofiel gemaakt 
kunnen worden à € 15,- per profiel 

Digitaal PrintLAB 

Klaar voor het experiment? Papieren speciaal gemaakt voor inktjet printers leveren een hoge en 
voorspelbare kwaliteit maar soms is ook interessant of passender om te experimenteren met 
andere papiersoorten*, afdrukformaat en bewerking om daarmee bijvoorbeeld de inhoud van 
het beeld te beïnvloeden en/of te versterken. Op het PrintLAB zijn verschillende papieren 
beschikbaar maar het is natuurlijk ook mogelijk om op eigen papier te printen. Het PrintLAB is 
ook een mooie gelegenheid om wat meer inzicht te krijgen in het printproces met betrekking tot 
beeldbewerking, kalibratie van papier, en printerinstellingen.  

Kosten gebruik PrintLAB per dagdeel € 50,- 

Inclusief begeleiding / instructie / advies, 1 papierprofiel  
exclusief materiaal (inkt / papier)  

* Eigen papier na overleg 

Extra papierprofielen, €15- per stuk 

Maximaal aantal deelnemers 3 
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Kalibratie op locatie 

Kalibreren van monitor en printer op eigen werkplek. 

Prijs € 100,- 

Tijdsduur: ongeveer 2,5 uur. 

Inclusief instructie, monitorkalibratie, 1 papierprofiel, reiskosten binnen Arnhem 

Extra papierprofiel €15,- per profiel. 

All-in workshop “van pixel naar print” 

Een unieke manier om in korte tijd praktisch en toegepast ervaring op te doen met de theorie en 
techniek van het fotograferen, selecteren, bewerken en…zelf afdrukken. 

De eerste dag wordt in de ochtend theorie en techniek behandelt en de middag gaan we 
fotograferen op een buitenlocatie. Vervolgens is er twee à drie weken de tijd om een 
thuisopdracht uit te werken.  

De tweede workshopdag  besteden we de ochtend om de gemaakte thuisopdracht te bespreken 
en om te selecteren waarna we in de middag de foto’s gaan bewerken en uiteindelijk een afdruk 
maken op maximaal A2 formaat. 
Om de ruime aandacht aan te kunnen besteden aan de deelnemers en om toe te kunnen werken 
naar een goede kwaliteit afdruk is het aantal deelnemers maximaal 4 à 5 deelnemers. 
De workshopdag duurt van 10.00  tot 17.00. In de middagpauze is er gelegenheid voor lunch. Een 
supermarkt bevindt zich op loopafstand. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

Tijdens het samenstellen van de groepen wordt zoveel mogelijk geprobeerd om het niveau op 
elkaar af te laten stemmen. 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over de basiskennis van het fotograferen 
(o.a. diafragma, sluitertijd, ISO) en dat zij hun eigen camera goed beheersen. 

Prijs €175,- 

Inclusief instructie / begeleiding, 1 A2 afdruk (of equivalent) 

Volg je momenteel een fotografiecursus bij Daphne van de Velde of Rob Schouten  
dan geldt een korting van 10% op de totaalprijs 
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