Nieuws van Piramide Podium
Overzicht bestellingen/opdrachten:
3 opdrachten voor ontwerpen en drukken van kerstkaarten: totaal 300 kaarten
Wat komt hier allemaal bij kijken:
Leerlingen hebben foto’s aangepast en bewerkt in photoshop en andere
online programma’s. Daarna de afbeeldingen in publisher in het juiste
format gezet. Proefdrukjes gemaakt voor de klant en uiteindelijk de
bestelling afgerond. Na printen worden de kaarten ook gerild, gesneden,
gevouwen en van enveloppe voorzien.
Administratie Podium: Elke opdracht wordt ingeboekt en genummerd,
vervolgens in de database verwerkt. De klant krijgt na afronding van de
bestelling een factuur toegezonden.
Opdracht voor het maken van bedankkaartjes: 100
Opdracht voor het leveren van kaarten en ontwerp van beterschapskaarten: 30
Opdracht voor het maken en printen van boekjes.
Opdracht voor het maken en ontwerpen van posters.
Hoe bewerk je een foto op zo’n manier dat het een mooie poster wordt. Het
was een hele uitdaging maar ook heel leerzaam voor de leerlingen die
momenteel met Photoshop bezig zijn.
Opdracht voor het maken van doosjes met 3d waxinelichthouder en bijbehorende
labels (voor OCK) Aantal: 70
Werkwijze, voor sommige doosjes ontwerpen de leerlingen een digitaal
patroon. Wij hebben ook een aantal patroonboekjes in ons bezit, deze
patronen worden dan gescand en op juiste papierdikte/formaat geprint.
Vervolgens worden de doosjes via het embrossingsapparaat uitgesneden,
gevouwen en gelijmd. De labels met logo zijn in het juiste formaat op de
computer gemaakt, geprint en worden op maat geknipt. Een aantal
leerlingen zijn samen met Johan de 3d ontwerpen aan het printen.
Opdracht voor het leveren van waxinelichthouders/servetringen: 9
Opdracht voor het ontwerpen van een huisstijl, folders en visitekaartjes.
Aanvraag voor kalenders voor 2019 en verjaardagkalenders.
Voor het vak Printmedia en KP zijn de leerlingen bezig met het ontwerpen
van een kalender. Deze kalenders worden ook gebruikt voor de verkoop
binnen het Podium. Verschillende kalenders zijn in de maak, b.v. met
fractals, mandala’s of foto’s. Leerlingen maken of bewerken alles zelf, zij

moeten er op letten dat zij rechtenvrije afbeeldingen gebruiken. Vervolgens
worden er collages gemaakt, de juiste gegevens en afbeeldingen worden in
publisher ingevoerd. De kalenders worden vervolgens geprint op het juiste
papier, voorzien van perforaties, de ringbanden worden op maat geknipt en
uiteindelijk wordt de kalender met het bindapparaat ingebonden.
2 aanvragen voor het afleggen van ECDL examens (particulier)
Losse verkoop kaarten nu rond de 40, verkoop sinterklaasdoosjes: 20
De losse verkoop gaat nu pas echt van start. Nog niet alle bestellingen van
bedrijven zijn binnen. Voor een aantal bedrijven leveren wij rond deze tijd flyers en
kaarten.

