
NIEUWSBRIEF II-2021 

 

Beste Myriam en Charles de Zutter, 

 

Een korte nieuwsbrief omdat alle lessen die we hoopten te geven in het voorjaar 

van 2021 definitief verschoven moesten worden naar herfst 2021 en 2022. 

De boodschap wordt een beetje sleets... 

 

Alle nieuwe data kun je vinden op onze website die elke week wordt geactualiseerd. 

Inmiddels is er een online workshop Inventieve boeken afgerond, is de tweede 

halverwege en start er eind mei een nieuwe online workshop, gesplitst in 2 

avonden. 

Meer daarover staat in deze nieuwsbrief. 

We gaan ervan uit dat we normaal starten met alle lessen in oktober 2021 als de 

meeste mensen gevaccineerd zullen zijn. 

 

In deze nieuwsbrief: 

Informatie over een nieuwe uitdaging op initiatief van Bookbinding out of the box, 

wat foto's van de online workshop Inventieve boeken en informatie over de nieuwe 

online workshop Blokboeken. 

NEWSLETTER II-2021 

 

Dear Myriam en Charles de Zutter, 

  

A short newsletter because all lessons we hoped to teach in Spring 2021 had to be 

moved to Autumn 2021 and 2022. 

The message is becoming a bit jaded.... 

 

All new dates are on our website which will be updated every week. 

Inspite of this all we had the online workshop Inventive books with the first group, 

the second group is half way this workshop and by the end of May we start a new 

online workshop, divided in 2 evenings. 

More about it in this newsletter. 

We assume we can start with normal teaching in October 2021 when most of us will 

be vaccinated. 

 



 

In this newsletter: 

Information about a new challenge by Bookbinding out of the box, a few pictures of 

the online workshop Inventive Books, that has ended and information about the 

upcoming online workshop Block books.  

 

 

 

Research competition Bookbinding out of the box 

  

Hierbij wil ik de onderzoekswedstrijd van Bookbinding out of the box (Benjamin 

Elbel) aankondigen. Hiermee hopen zij de ontwikkeling van nieuwe ontwerpen te 

stimuleren en bij te dragen aan de vooruitgang van het boekbinden. 

 



Ik ben gevraagd om in de jury deel te nemen, naast Benjamin Elbel en Nadine 

Werner.  

  

Het onderwerp van deze eerste onderzoekswedstrijd: het bedenken van 

een foedraal die in de breedte kan uitzetten en krimpen. Benjamin is van 

mening dat het resultaat echte toepassingen kan hebben voor bijv. 

tijdschriftencollecties, voorbeeldpresentaties of een verzameling van items van 

dezelfde grootte waarvan het aantal in de loop van de tijd waarschijnlijk zal 

toenemen of afnemen.  

  

Natuurlijk kunnen we allemaal wel zo'n foedraal bedenken, maar het is iets anders 

om er daadwerkelijk ook een te maken. Dus voor alle technische constructie nerds 

die er zijn, hier iets leuks om over na te denken. 

  

Heb jij een idee? Doe mee met de wedstrijd! Er zijn diverse prijzen te winnen. 

  

De deadline voor het prototype is 1 oktober 2021. Klik hieronder voor meer 

informatie en om je aan te melden.  

Hereby I would like to announce the first Research competition, organised by 

Bookbinding out of the box (Benjamin Elbel). With it they hope to stimulate the 

development of new designs, and contribute to the advancement of bookbinding by 

making them available to all! 

 

I was asked to be part of the jury, together with Benjamin Elbel and Nadine Werner. 

 

The subject of this first competition: a slipcase whose width is not fixed, but 

capable of expansion. Benjamin believes that the resulting product could 

have real applications for things like magazine collections, sample presentation, or 

any collection of items of the same size whose number is likely to increase or 

decrease over time. 

 

Of course, we can all easily conceptualise such a slipcase, it is another thing to 

actually make one, so to all you engineering-minded structure geeks out there: 

here's something delicious to chew on! 

 

Do you have an idea? Join the challenge! There will be various prizes to reward the 



 

winners. 

 

The deadline for prototype sending is 01 October 2021, for more info or to sign-up 

click the button below.  

  

Meer info / More info  
 

 

Nieuw: Blokboeken online 

Terwijl je nog steeds grotendeels thuis moet blijven hier nog een kans om wat 

nieuws te leren in deze online boekbindworkshop. 

De workshop is verdeeld over twee avonden en wordt gegeven via Zoom. 

In totaal maak je twee boeken. 

 

De workshop is alleen geschikt voor deelnemers die zelf een guillotine/stapelsnijder 

hebben om het hele boekblok schoon te snijden of er toegang toe hebben. 

Alle deelnemers krijgen een pakket toegestuurd met de voorgesneden materialen 

voor de workshop zodat je startklaar bent. 

  

Data: 

Donderdagavond 27 mei en 3 juni 2021. 

Tijd: 19.30-22.00 uur 

 

Hieronder een aantal foto's van blokboeken gemaakt door Hannah Kockx tijdens 

een eerdere workshop.  

New: Block books online 

Learn something new while still being mostly stuck at home in this online 

bookbinding class. 

The workshop is divided in 2 evening sessions and will be taught via Zoom. 

You will make two books. 

 

This workshop is only suited for participants who have their own guillotine 

https://boekbinderij-wilgenkamp.us7.list-manage.com/track/click?u=4a89b470a2ce706379c721486&id=bc3b34aa2d&e=41d2622a7f


 

for cutting the book block or have access to one. 

All participants will receive a package by post with all materials for this workshop 

pre-cut, so you are ready to start. 

 

 

Date: 

Thursday evening 27 May and 3 June 2021. 

Time: 19.30-22.00h, Central European Time 

 

Below some pictures from block books by Hannah Kockx made during a earlier 

workshop. 

 

  

 

  

Meer info / More info  
 

 

Inventieve boeken 

  

https://boekbinderij-wilgenkamp.us7.list-manage.com/track/click?u=4a89b470a2ce706379c721486&id=89b9ae5c3c&e=41d2622a7f


 

Een workshop, die door de Covid maatregelen waar we allemaal mee te maken 

hebben, online via Zoom is gegeven. De workshop was verdeeld over 4 avonden. 

Het maximale aantal deelnemers was 10 zodat er genoeg aandacht was voor 

iedereen. 

Een week voor de eerste les hebben we een testsessie was gehouden om te zien of 

iedereen een goede verbinding had of dat er andere problemen optraden. 

De workshop is in het Engels gegeven omdat er ook deelnemers buiten Nederland 

aan deelnamen. 

 

De deelnemers hebben in totaal vijf boeken in een klein formaat gemaakt. 

 

Hieronder een paar foto's die ik kreeg toegestuurd van Griet, Mary, Karin en Jet die 

de papieren versie vertaalde naar een textiele variant. 

Inventive books 

  

A workshop that was taught online by Zoom because of the Covid restrictions we 

are all dealing with. 

The workshop wad divided in 4 evenings. 

The maximum of students was 10, so there was enough attention for everyone. 

A week before the workshop started we held a test session to see if everyone's 

connection worked well and if there were any other problems. 

The workhop was taught in English because we also had students from abroad. 

 

The students made five books in a small size. 

 

Here a few pictures I received by mail from Griet, Mary, Karin and Jet who 

translated the paper version into a textile variation.  

 

  



 

  

 

  

 

  

Meer info / More info  
 

 

 

Masterclass Dario Zeruto naar 2022 

Masterclass Dario Zeruto to 2022 

Deze derde masterclass met Dario is verplaatst naar maart 2022. 

Dario is een geweldige papieringenieur en het is een feest om kennis te maken met 

zijn werkwijze. 

Er zijn nog een aantal plekken vrij dus aarzel niet om je aan te melden. 

 

https://boekbinderij-wilgenkamp.us7.list-manage.com/track/click?u=4a89b470a2ce706379c721486&id=a2e32043a4&e=41d2622a7f


 

In deze masterclass verkennen we de mogelijkheden van het driedimensionaal 

werken met papier. 

De vellen papier zijn het frame waarin je diverse ingrepen gaat doen om een 

driedimensionaal oppervlak te maken, geïnspireerd op de wandtapijten uit de 

Andes. 

Door te experimenteren maak je zo je eigen unieke 3D papier. 

 

Datum: 

10 t/m 12 maart 2022 

This third masterclass with Dario is moved to March 2022. 

Dario is a great paper engineer and it is a joy to learn his process. 

We have some places free so don't hesitate to sign up. 

 

In this masterclass we will explore the three-dimensional potential of paper.  

The sheets of paper will be a frame in which you use several interventions to make 

three-dimensional surfaces inspired bij Andean tapestries. 

All the experiments will end in your own unique paper with a 3D surface.  

 

Date: 

10 t/m 12 maart 2022 

 

  



Meer info / More info  
 

 

 

 

Nieuwe data masterclasses en workshops 

  

Alle nieuwe data staan op de website: www.boekbinderij-wilgenkamp.nl 

 

Heeft u vragen, aarzel niet om te mailen: 

info@boekbinderij-wilgenkamp.nl  

New dates masterclasses and workshops 

  

All new dates are available on the website: www.bindery-wilgenkamp.com 

 

Do you have any questions? Don't hesitate to send a mail: info@boekbinderij-

wilgenkamp.nl 

 

   

 

 

Bedankt voor het lezen. 

Marja  

Thanks for reading. 

Marja  

 

  

 

 

https://boekbinderij-wilgenkamp.us7.list-manage.com/track/click?u=4a89b470a2ce706379c721486&id=5340cecc17&e=41d2622a7f
https://boekbinderij-wilgenkamp.us7.list-manage.com/track/click?u=4a89b470a2ce706379c721486&id=dae00df71a&e=41d2622a7f
https://boekbinderij-wilgenkamp.us7.list-manage.com/track/click?u=4a89b470a2ce706379c721486&id=e64bf226f2&e=41d2622a7f

