
Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in  
letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops en andere  
aktiviteiten die letters dichter bij alle mensen brengen: van 
jong tot oud, van publiek tot professional. 

letterfest is een tweejaarlijks
 landelijk evenement 

 dat plaats gaat vinden
 van 13 t/m 22 april 2018. 
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Voor Letterfest nodigen wij musea, culturele instellingen, kun-
stencentra, grafische werkplaatsen, kunstenaars en ontwer-
pers uit om activiteiten en hun projecten met ons te delen. De 
organisatie van Letterfest kan bemiddelen tussen activiteiten 
en locaties en tussen personen en instellingen. We maken een 
website en organiseren een landelijke pr-campagne, zodat 
heel Nederland weet dat het Letterfest is.

• Basisschoolleerlingen & Middelbare scholieren,
• Grafisch en letterontwerpers, Graffiti- en lettering artiesten,
• Wetenschappers en onderzoekers op het gebied van tekst,  

typografie en taal
• Algemeen publiek met brede belangstelling voor kunst,  

cultuur, design, taal, tekst

• Letterfest stelt gedurende tien dagen de letter in al zijn  
aspecten centraal.

• Letterfest draagt bij aan meer kennis over de geschiedenis 
van letters, het ontwerpen van letters en de toepassing van 
letters.

• Letterfest laat een breed publiek de veelzijdigheid van letters 
zien door middel van uiteenlopende projecten en activiteiten

• Letterfest streeft naar participatie van uiteenlopende  
doelgroepen, van peuter tot professional. 

Letters zijn overal om ons heen en ze zijn nog steeds ons 
belangrijkste communicatiemiddel. Toch staan we er nauwe-
lijks bij stil. Met Letterfest willen we iedereen de ins en outs 
van letters laten zien en de ogen openen voor de veelheid en 
schoonheid van het geschreven, geschilderde, gedrukte of 
verlichte woord.

Doelstellingen Opzet

Doelgroepen
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Elk Letterfest krijgt een specifiek thema mee en voor 2018 is 
dat ‘urban’. 
Als je ergens veel letters vindt is het wel in de stad —van recla-
mes op gevels tot graffiti op schuttingen en van bedrijfslogo’s 
tot straatnaambordjes. In de stad kunnen letters worden 
geschilderd en geprint, gerapt en gedanst en ze zijn overal te 
zien, op wanden en ruiten, op stoepen en straten. Letterfest 
toont iedereen de veelzijdigheid van letters in de stad.

Letterfest wordt geïnitieerd door Stichting Print die speciaal 
voor het evenement een werkgroep in het leven heeft geroe-
pen. De werkgroep motiveert en enthousiasmeert de deel-
nemers, kan bemiddelen en genereert financiële middelen 
om de activiteiten landelijke aandacht te geven. Bovendien 
organiseert de werkgroep een viertal grote evenementen:  een 
congres, een expositie, een educatief project en een soci-
aal-maatschappelijk project. Een website met het programma 
en een landelijke pr-campagne maken het evenement tot een 
succes.

In 2017 gaan we aan de slag met het werven van fondsen 
en het benaderen van sponsoren om het evenement tot een 
succes te maken. De financiële middelen worden ingezet voor 
de organisatie van het evenement, het maken van de website, 
de landelijke pr bestaande uit postercampagnes, social me-
dia-campagnes en persbenadering en de vier grote Letter-
fest-projecten (zie…). We werven geen geld voor de projecten 
van derden, wel voor de gemeenschappelijke pr ervan, zodat 
Letterfest een groot succes wordt voor iedereen.

Diederik Corvers (letterontwerper en docent typografie),  
Hans Jansen Manenschijn (organisator culturele activiteiten), 
Paulina de Nijs (Stichting Print)

Werkgroep

Thema
Organisatie
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Educatief project
Aan schrijflessen wordt op de basisschool steeds minder 
aandacht besteed en dat terwijl uit onderzoeken blijkt dat je 
door schrijven beter kunt onthouden en dat schrijven goed is 
voor je motoriek. De organisatie van Letterfest ziet het daarom 
als haar verantwoordelijkheid om tijdens een feest van letters 
een goed educatief project op te zetten voor het basisonder-
wijs, zodat kinderen weer zien hoe mooi letters zijn en wat je 
er allemaal mee kunt doen. Voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs wordt een wedstrijd georganiseerd.

Congres
Letters worden ontworpen door letterspecialisten. Grafisch 
ontwerpers verwerken deze letters tot boeken, kranten en 
ander drukwerk, maar ook tot websites, apps en andere screen 
based content. Letters komen tot leven door deze professio-
nals en hun vaardigheden. Speciaal voor hen opent Letterfest 
met een boeiend congres waarin ‘urban types’ centraal staan 
en waarvoor interessante en verrassende sprekers worden uit-
genodigd die een heel nieuw licht laten schijnen op de letter 
in de stad. Het congres wordt afgesloten met een feestelijk 
‘Letterbal’ dat tegelijkertijd het evenement opent.

Tentoonstelling
size matters. Letters zie je op postzegels tot kantoorgevels. 
De grote lijn van een letter is belangrijk, maar ook de details 
bepalen even zo veel het uiterlijk er van. Gedurende Letterfest 
willen we graag een grote tentoonstelling organiseren van 
Nederlandse letters, van hele alfabets tot enkele letters speci-
aal voor een poster of boekomslag ontworpen. We willen niet 
alleen het eindresultaat, maar ook het ontwerpproces laten 
zien zodat de kijker inzicht krijgt in het langdurige en lastige 
proces van het letterontwerp. Voor deze tentoonstelling zoeken 
we samenwerking met een museum.

Sociaal-maatschappelijk project
Om zoveel mogelijk mensen actief te betrekken bij Letterfest 
organiseren we een groot makersproject. We nodigen ieder-
een uit om mee te doen en samen een enorm letterproject tot 
stand te brengen door van dichtbij of op afstand een bijdrage 
te leveren aan een gemeenschappelijk kunstwerk. De exac-
te invulling is nog niet bekend, maar dat het groots wordt is 
zeker.

Activiteiten van de organisatie
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We nodigen iedereen die maar wil uit een project of activiteit 
te organiseren waarin de letter in de stad centraal staat. Dat 
kan een workshop, lezing, kinderactiviteit of tentoonstelling 
zijn, maar ook een kunstproject in openbare ruimte of een 
dans- of theatervoorstelling. Meld dit project aan bij Letter-
fest en we nemen het op in het programma, zo krijgt ook jouw 
project landelijke aandacht. Mocht je ruimte hebben voor een 
tentoonstelling, maar geen goed thema weten, dan kunnen 
wij je helpen aan een ontwerper of kunstenaar die bij je kan 
exposeren. Ben je ontwerper of creatieveling en weet je een 
leuk project, maar heb je geen ruimte? Dan gaan wij voor je 
op zoek. Ook reizende projecten zijn interessant – elke dag 
van het evenement in een andere stad optreden of exposeren, 
zodat een zo breed mogelijk publiek kennis kan maken met 
jouw letters, hoe cool is dat?

Activiteiten 
van derden


