
 
 

Activiteiten Festival Analog Eco in tijden van Corona in de Grafische Werkplaats 
 
• Het aantal deelnemers per workshop stellen we eerst vast op max. 4 mensen. We bepalen in de 
komende maanden of dit uitgebreid kan worden naar 6 of 10 deelnemers, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de workshop en laten dit online weten.  
 
• Is de workshop vol (je kunt niet meer online reserveren) en je hebt wel belangstelling hiervoor? 
Wil je op de wachtlijst komen te staan? Email dan naar info@grafischewerkplaats.nl onder 
vermelding van wachtlijst Analog Eco en geef even aan om welke workshop dit gaat. Als er plaatsen 
vrij komen, ben jij de eerste die we dan benaderen.  
 
• Hetzelfde geldt voor het symposium. We kunnen het aantal bezoekers hiervoor in de komende tijd 
opschalen.  
 
• Het maximum aantal deelnemers voor de online talks is 18 mensen. Ben je onverwachts 
verhinderd? We geven de deelnemerskosten helaas niet retour. 
 
• Mis je een workshop of het symposium wegens ziekte of quarantaine? Geef het dan snel aan ons 
door, want als er mensen op de wachtlijst staan, kunnen we iemand anders blij maken en annuleren 
we je ticket. Dit kan alleen als er een reserveringslijst is.  
 
• We geven het deelnemersgeld helaas niet zomaar retour. 
 
• Studenten en Ooievaarspashouders kunnen alleen reserveren via info@grafischewerkplaats.nl 
 
• Mondkapjes zijn verplicht tijdens de activiteiten. 
 
 
We wensen je een fijne activiteit tijdens Festival Analog Eco in de Grafische Werkplaats! 
 
Team van de Grafische Werkplaats 
info@grafischewerkplaats.nl 
 
English:  
 
• We first set the number of participants each workshop at max. 4 people. We will determine in the 
coming months whether this can be expanded to 6 or 10 participants, depending on the possibilities 
of the workshop and will let you know online. 
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• Is the workshop full (you can no longer book online) and you are interested? 
Do you want to be on the waiting list? Email to info@grafischewerkplaats.nl stating the Analog Eco 
waiting list and indicate which workshop this concerns. If places become available, you will be the 
first we approach. 
 
• The same goes for the symposium. We can increase the number of visitors in the near future. 
 
• The maximum number of participants for the online talks is 18 people. Are you unexpectedly unable 
to attend? Unfortunately, we do not return the participant costs. 
 
• Do you miss a workshop or symposium due to illness or quarantine? Let us know quickly, because if 
there are people on the waiting list, we can make someone else happy and we will cancel your ticket. 
This is only possible if there is a reservation list. 
 
• Unfortunately, we do not simply return the participant fee. 
 
• Students and Ooievaarspashouders can only book via info@grafischewerkplaats.nl 
 
• Mouth masks are mandatory during the activities. 
 
 
We wish you a pleasant activity during Festival Analog Eco in the Grafische Werkplaats! 
 
Team of the Grafische Werkplaats 
info@grafischewerkplaats.nl 


