
RUNDVISNING PÅ MUSEET

Efter en guided tour gennem 
nogen af Vejen Kunstmuseums 
vigtigste bogværker og skriftsnit 

introduceres eleverne med en humo-
ristisk og lærerig workshop til Guten-
bergs revolutionerende opfi ndelse og 
bogtrykkerens praktiske arbejde: 

GUTENBERGS GARN-GRAFIK
I små grupper sætter eleverne deres 
egne tekster med typer de selv har 
skabt. Klassens tekster udskydes og  
trykkes i et oplag svarende til elever-
nes antal. Bogen kan efterfølgende 
bruges som oplæg til videre skrivning.

Nyttige begreber:
en type: en lille trykklods, som et stempel, med 
kun ét bogstav. 
Et skriftsnit: det særlige udtryk, eller den sær-
lige stil, der tydeliggør slægtskabet mellem alle 
bogstaver og tegn i en given tekst.
At sætte: det at samle de enkelte typer i linier 
og tekstblokke til hver side.
At udskyde: at fordele bogens sider på trykar-
ket så de sidder rigtigt på arket, når det bliver 

foldet.
At trykke: med sværte at overfører typernes 
billede til papir.
Et oplag: det samlede antal tryk af et givent 
værk.

SKRIFTDESIGN MED IT

I det digitale værksted kan eleverne 
eksperimentere med skriftdesignets 
digitale udfordringer og mulighe-

der. Lær feks. at skabe helt unikke 
overskrifter ved at ændre skriftens 
stil-udtryk med din personlige streg, 
med mønstre eller 3D. Lær til slut at 
eksportere teksten til tryk, til fi lm, til 
spil eller til brug på internettet.

BONUS RUNER!
Som en gave fra Museet får alle klas-
ser de gamle danske runer med hjem 
som en skrifttype og en enkel vejled-
ning til, hvordan de installeres i Word 
og andre skriveprogrammer!

Evt. spørgsmål kan rettes direkte til 
Sophus på 41 19 39 79. VEL MØDT!
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SKRIFTSNIT, BOGKUNST
OG ANDRE MEDIER
- med garn og computer!
Workshop om skriftdesign og bogtrykkerkunst med 
garn og computer + en guided tour til bogkunstens 
mestre på Vejen Kunstmuseum!
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FÆLLES MÅL 
FOR FAGENE DANSK 
OG BILLEDKUNST
(0.-10. klasse 
samt gymnasiale udd.):
Form og indhold med 
håndskrift og digitale 
skriftsnit til trykte medier og 
andre udtryksformer.

GUIDE: 
Sophus Ejler Jepsen 

VARIGHED: 
3 timer inkl. lille spise-
pause!

ANTAL DELTAGERE: 
Max èn klasse!

TILMELDING:
tlf.: 75 36 04 82 (ti.-fre. kl. 
10-12) eller mail:         
museum@vejenkom.dk 

PRIS: Gratis!

Tilbudet gælder frem til 
18. November 2012!
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