
Creatieve verjaardagsfeestjes met Kunstmakkers in 
Grafisch Atelier Hilversum 
Creative birthday parties with Kunstmakkers in Grafisch Atelier Hilversum



Vier je verjaardag met een creatief 
feestje in het grafisch atelier. Kies 
een techniek, maak je eigen 
ontwerp en druk het af op één 
van de stoere persen in het atelier.

Come celebrate your birthday with a creative 
party in the printmaking studio. Pick a 
technique, create your own design and print it 
on one of the cool presses.



Lego-druk Vanaf 6 jaar. Jawel, we drukken met 
Lego! De ideale techniek voor de jongsten. 
Dierentuin, vreemde voertuigen, kastelen, je 
favoriete sport of huisdier… We drukken met 
inkt op waterbasis. Video

Zeefdrukken Vanaf 8 jaar. Met sjablonen 
drukken op papier of textiel in lekker felle 
kleuren. Maak een poster of bedruk een tas of 
t-shirt. Textiel is niet inbegrepen in de prijs 
maar kan geregeld worden.

Wat kun je doen? / What can you do?

Lego printing For ages 6 and up. Yes, printing 
with Lego! Ideal for the youngest. Build a zoo, 
strange cars, castles, your favourite sport or 
pet… We use water based inks. Video

Screen printing For ages 8 and up. Cut out 
stencils and use them to print on paper or 
textiles in nice and bright colors. You can make a 
poster or print a tote bag or t-shirt. Textiles not 
included in the price but can be arranged.

https://www.youtube.com/watch?v=6vsD0-2Kb7w
https://www.youtube.com/watch?v=6vsD0-2Kb7w


Letterpress Vanaf 8 jaar. Druk je eigen tekst, 
naam, slogan, hashtag met houten letters op de 
proefdrukpers. Video

Etsen of droge naald Vanaf 10 jaar. Net als 
Rembrandt. Kras een tekening in een plaatje 
zink of plastic sheet en drukken maar. Niet 
geschikt voor de allerjongsten omdat het wat 
langer duurt voordat je resultaat ziet.

Wat kun je doen? / What can you do?

Letterpress For ages 8 and up. Print your own 
text, name, slogan, hashtag with our wooden 
letters on the proofing press. Video

Etching or dry point For ages 10 and up. Just 
like Rembrandt. Scratch a drawing in zinc or 
plastic sheets and print it. Not recommended 
for the youngest because it takes a bit more 
time to get to a result.

https://www.youtube.com/watch?v=2XcXOuWAOTM
https://www.youtube.com/watch?v=2XcXOuWAOTM


Kosten De basisprijs is €140,- Voor die prijs 
kunnen tot 8 personen aan het werk. Kom je 
met meer, dan komt er €17,50 per kind bij. 
Limonade en een chippie zijn inbegrepen. Je 
kunt in het atelier met pin of contant betalen.

Wanneer? De meeste feestjes vieren we op 
woensdag van 14 tot 16 uur-, vrijdag- of 
zaterdagmiddag tussen 15 en 17 uur. Je mag 
een half uurtje eerder te komen om taart te 
eten en cadeautjes uit te pakken.

Wat kost het en wanneer? / What does it cost, and when?

Cost Prices start at €140,- for the first 8 
participants. Add €17,50 for each additional 
child. We provide a non-fizzy drink and some 
crisps. You can pay with card or cash in the 
studio.

When? Most parties are on wednesdays 
between 2 and 4 pm and on fridays or 
saturdays between 3 and 5 pm. You can come 
30 minutes earlier for cake and presents. 



Mail kunstmakkers@gahilversum.nl en vermeld:

1. Voorkeursdata en tijd
2. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers
3. Met hoeveel wil je komen
4. Evt. welke techniek al je voorkeur heeft
5. We nemen contact op, bespreken je 

wensen en plannen het feestje in.

Hoe regel je het? / How do you book one?

Mail kunstmakkers@gahilversum.nl and tell us:

1. Your preferred date and time
2. Average age of the participants
3. How many children will be coming
4. The preferred activity
5. We’ll get in touch to discuss any specific 

requests and book your visit.

mailto:kunstmakkers@gahilversum.nl


Kunstmakkers is het jeugdlabel van Grafisch 
Atelier Hilversum. 

Kunstmakkers is the youth label of Grafisch 
Atelier Hilversum

Grafisch Atelier Hilversum
Noorderweg 96 B
1221 AB Hilversum
T 035 6216262
info@gahilversum.nl
www.gahilversum.nl
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