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Velkommen til programoverigt for foråret 2019 fra HK 

Grafisk Kommunikation Østjylland. Du kan tilmelde dig via 

links til hk.dk. Her kan der også findes mere information 

om de enkelte arrangementer

Programmet for 2019 indeholder inspirerende foredrag, 

kurser du kan blive klogere af, workshops hvor du selv 

kan lege med og andre arrangementer.

Programmet er sat sammen af medlemmer, og du er altid 

velkommen til at komme med dine forslag til aktiviteter 

og deltage i arbejdet.

Følg HK Grafisk Kommunikation, Østjylland på Facebook.

Det er her, vi skriver om nye aktiviteter ud over dem, der 

allerede er i programmet. Du kan også bruge Facebook-

siden til at dele viden og finde inspiration. Vi håber, du 

finder noget, du kan bruge til at gøre din grafiske hverdag 

bedre og sjovere.

Husk at du også kan deltage i arrangementer i andre dele 

af landet. Se mere i kalenderen og på HK Grafisk Kommu-

nikation på Facebook.

Forår 2019

Aktivitetsudvalg:

Anne Birgitte Andersen 

Birte Randeris

Dorthe Abildhauge

Dorthe Holst

Dorthe Pilgaard Christensen

Eddie Abi-Khalil 

Emma Plaugborg

Katrine Valentin 

Lisa Hvejsel Nielsen

Maja Ø. Hansen

Thit Hansgaard

Thomas Kallmoes Vestergaard



Lørdag 30. marts / 10.00–16.00

Bogbinderiet, Marselis Blvd. 177, 8000 Aarhus C

Underviser: Lars Hedegaard

Tilmeldingsfrist: 23. marts

Der skal primært arbejdes med at fremstille enkle bøger, 

med brug af færrest mulige redskaber – altså noget man 

vil kunne bruge efterfølgende til sin egen bogproduktion.

Vi holder pause med frokost undervejs og også her vil der 

være mulighed for at stille spørgsmål.

Bogbinderiet er etableret i 1992 af bogbinder Lars 

Hedegaard. Bogbinderiets målsætning er at holde 

bogbinderfagets håndværksmæssige traditioner i hævd. 

Herudover har Bogbinderiet specialiseret sig i fremstilling 

af mapper og æsker i små oplag samt eksklusive og 

unikke håndindbindinger i de fineste skindkvaliteter 

og med håndstukne kapitæler og guldsnit. Disse 

indbindinger skabes i tæt samarbejde med kunden med 

udgangspunkt i den enkelte bogs grafiske udtryk.

Læs mere og tilmeld

Workshop i  
Bogbinderiet



Tirsdag 2. april / 16.30–18.00

Dokk1 / Store sal

Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

I dag er det ikke alene mavefornemmelser, der afgør, 

hvordan en kampagne rent kreativt udvikles og 

eksekveres. Data får en stadig større betydning for de 

endelige beslutninger, fordi vi i dag relativt nemt kan 

måle om forbrugerne reagerer bedst på den røde eller 

den orange knap. Vær med i samtalen mellem David 

Asmussen fra reklame- og analysebureauet Orbit Red, 

der bruger data aktivt i kampagneudvikling – og Lars 

Samuelsen fra reklamebureauet Grey.

Facilitator: Mona Juul (tidl. Envision)

HK Privat byder som vært og medarrangør på en 

sandwich efter samtalesalonen, så benyt også lejligheden 

til at netværke. Det er gratis at deltage i samtalesalonen, 

men der skal reserveres billetter igennem Billetto.

Reserver billetter her

Samtalesalon



Torsdag 11. april / 18.30-21.00

Sødalsparken 22, 8220 Brabrand

Workshop med Christina Christensen

Tilmeldingsfrist: torsdag 4. april

Christina Christensen viser hvordan hun arbejder med 

broderi i sin serie SNORLIG. Her forenes nål og tråd med 

det grafiske udtryk og tilsammen skabes billeder med 

skygger og struktur. Det gode gamle håndværk er sat i

en ny kontekst hvor nostalgi og sysler er bevaret, men  

udtrykket er nutidigt og nemmere at udføre. Når work-

shoppen er omme har du håndlavet mindst et kort/billede 

på lækkert kraftig karton, som kan foræres til en ven eller 

hænges direkte op på vægen når du kommer hjem. 

Workshoppen guides af Christina Christensen og alle 

deltagere får et startkit.

Læs mere og tilmeld

Broderi i grafisk 
nyfortolkning



Lørdag 4. maj / 9.00–15.00

Gudrunsvej 78, 3. sal

Workshop med billedkunstner og  

grafisk designer Verner Brems, 

Tilmeldingsfrist: fredag 12. april

Vi arbejder med collografi (dybtryk) og xerolitografi 

(plantryk), med afmaskningsteknik blandet med foto 

og personlig streg til trykplade. Evt. passepartout 

indramninger af de færdige tryk.  

Deltagerne skal have arbejdstøj med/på. Det er  

NON-TOXIC grafisk værksted, hvor alle kan være med.

Parkering ved Tinesvej eller City Vest. Der medfølger en 

vejviser til indgangen/trappen, da det kan være lidt svært 

at finde for ikke-kendere.

Læs mere og tilmeld

Grafiske tryk
– Collografi og 
Xerolitografi



Mandag 13. maj / 17.00-20.00

Sødalsparken 22, 8220 Brabrand / Kantinen

Foredrag: Gert Laursen, Advice360

Tilmeldingsfrist: mandag 6. maj

Savner du et overblik over de nyeste funktioner i InDesign, 

Illustrator og Photoshop? På dette seminar gennemgår vi 

de nyeste funktioner i Adobe Creative Cloud 2019 og nogle 

spændende nyheder i de tidligere versioner. 

Udover nyhederne i Creative Cloud kigger vi på 

programmet Adobe Dimensions, der giver dig mulighed 

for at lave super realistiske produkt mockups i 3-D. Og 

også spændende online-publikationer og interaktive 

publikationer i InDesign med Publish Online og HTML5.

Læs mere og tilmeld

Whats new 2019 
+ Dimension 
+ Interaktive 
publikationer



Onsdag og torsdag 22.–23. maj / 8.30–15.30

Sødalsparken 22, 8220 Brabrand / Valmuen

Underviser: Gert Laursen

Tilmeldingsfrist: tirsdag 23. april

WordPress er verdens mest udbredte Content Manage-

ment System (CMS) til opbygning af hjemmesider – og 

så er det tilmed gratis. På kurset lærer du, hvordan du 

bygger en hjemmeside op fra start til slut. Du ser, hvordan 

du installerer WordPress, hvor du finder designskabelo-

ner, og hvordan du bygger din hjemmeside op. Vi ser på, 

hvordan du med tusindvis af plugins kan tilpasse din side 

til ethvert formål – fra en simpel hjemmeside til en for-

ening til en avanceret webshop. Og du kommer IKKE til at 

rode med servere eller koder – alt er klart til dig! 

Nogle af de ting, der bliver gennemgået på kurset, er: 

Valg af udbyder af webhotel, Installation af WordPress, 

valg af designskabeloner, tilpasning af designskabeloner, 

opbygning af hjemmesiden, brug af plugins og sikkerhed.

Læs mere og tilmeld

WordPress 



Onsdag 29. maj / 8.30–15.30

Sødalsparken 22, 8220 Brabrand / Valmuen

Underviser: Gert Laursen, Advice360

Tilmeldingsfrist: mandag 29. april

Kurset er til dig, der arbejder med store dokumenter i 

InDesign, som fx foreningsblade, magasiner, kataloger, 

bøger og lignende.

Du lærer at arbejde effektivt med alle de former for styles 

som InDesign tilbyder, samt hvordan du kan kombinere 

dem, så du kan formatere store mængder af tekst hurtigt 

og effektivt. Vi kigger på opsætningen af store dokumenter, 

brug af mastersider, automatiske indholdsfortegnelser og 

alt andet der kan effektivisere dit arbejde. 

Undervejs får du masser af tips og tricks til, hvordan dit 

arbejde kan gøres lidt lettere, hvis du arbejder med store 

dokumenter i InDesign.

Læs mere og tilmeld

InDesign
– Avanceret



12. juni / 17.00–19.00

Paper Domain /  

Det Grafiske Hus.  

Showroom på Marselis Boulevard 

177, 8000 Aarhus C.

Tilmeldingsfrist: 5. juni

Fyraftensbesøg hos Paper  

Domain / Det Grafiske Hus.

Fritz Leth præsenterer sjove og 

spændende materialer til embal-

lage og meget andet.

’Paper Domain udvikler og  

producerer grafiske produkter 

til promotion, præsentation og 

branding. Spørger du os, er de-

sign kun rigtigt godt, når kreative 

visioner får frit spil og sammen 

med funktionelle egenskaber går 

op i en højere enhed’.

Læs mere og tilmeld

Paper  
Domain



Peter Bankov
Plakatworkshop
Søndag 23. juni.
Følg med og hør 
mere senere på  
www.hk.dk/
aktuelt/kalender 
og Facebook.



Efterår 2019

PhotoShop 
Avanceret

Work Smart 
Adobe 

Illustrator 
Avanceret

Adobe Premier  
Rush

Bootcamp



@hkgrafisk


