
VECTOR

TEKENEN
voor beginners

Leer in 3 avonden 
aan de hand van het pakket Inkscape 

alles over vector afbeeldingen!

28 oktober, 9 november en 18 november 
telkens van 19.30 tot 21.30

Inschrijven via https://tidee.be/vector-tekenen-voor-beginners/



Digitale afbeeldingen worden in tal van sectoren voor tal van verschillende toepassingen gebruikt. Het
werken en bewerken van klassieke raster-afbeeldingen zoals klassieke foto’s kan met verschillende
toepassingen op een relatief makkelijke manier.
Een vector afbeelding is een grafische afbeelding die oneindig vergroot of verkleind kan worden zonder
dat er kwaliteitsverlies optreed. Dit komt doordat de afbeelding is opgebouwd uit vectoren in plaats van
pixels. Het maken en bewerken van een vector afbeelding vereist kennis van specifieke software.
Binnen deze opleiding leren deelnemers in drie avonden met behulp van de gratis software Inkscape om
het even welke afbeelding in een vector afbeelding omzetten. Aan de hand van verschillende oefen-
projecten leren we ook tal van handige toepassingen van vector afbeeldingen kennen. Zo zal elke
deelnemer bijvoorbeeld een vrij ontwerp uitwerken dat dan met behulp van een lasersnijmachine
gerealiseerd wordt.

Op het internet vond ik een reeks mooie
vormen en iconen die ik wil verwerken in een
lesopdracht. Deze afbeeldingen dienen echter
aangepast te worden (vorm, kleur, …).
Voor een nieuw project wil ik een logo
ontwerpen dat zowel op heel kleine objecten
als op reuzegroot formaat kan uitgewerkt
worden.
Ik wil graag de naam van mijn toekomstige
baby via een lasergravure laten uitsnijden in
hout
Voor een evenement dat we binnenkort
organiseren wil ik een poster ontwerpen die in
het oog springt.
….

Hoe installeer je Inkscape? 
Soorten en types afbeeldingen 
Basis-bewerkingen in Inkscape
Werken met kleuren
Werken met tekst      
Werken met paden 
Lagen en organiseren van objecten
Importeren en exporteren
Afbeeldingen overtrekken 
Folders en affiches maken
Klonen van objecten
Logo ontwerpen
Ontwerpen voor lasersnijden en plotten

In de rand van deze cursus leren we ook meer
over bijvoorbeeld lettertypes, kleurenpaletten,
enz. …

Benodigdheden: Elke deelnemer dient zelf een vlot werkende draagbare computer bij te hebben, liefst
met externe muis. Software, leermateriaal en extra leervideo’s worden aangeboden via een makkelijk
toegankelijke online leeromgeving.

Inschrijving: Inschrijving voor de lessenreeks kost 60 euro per persoon. De inschrijving omvat: de 3
lesmomenten, toegang tot leermateriaal, en een gratis lasergravure in hout van 30 x 50 cm. Aantal
deelnemers is beperkt tot 10!

Locatie: zaal Troubadour – Rue du Garceau 25, 7912 Saint-Sauveur (www.ferme-troubadour.be) 

Lesmomenten:  28 oktober, 9 november en 18 november telkens van 19.30 tot 21.30

Lesgever: Tim Deprez (info@tidee.be) – Tim Deprez doceert aan de Universiteit Gent reeds
verschillende jaren een cursus rond ‘Graphics Design en Digital Imaging’. Daarnaast gebruikt hij via
TiDee (www.tidee.be) dagelijks lasersnijmachines waarbij vector-tekeningen de bron vormen van tal van
nieuwe creaties.

Wat?

Toepassingen?
Wat zal je leren?

Praktische informatie:


