Zelf aan de slag met
de huisstijl-elementen

13 april 2016

In dit document vind je de onderdelen van de iktoonhuisstijl. Je kunt ze gebruiken in communicatiemiddelen
om je eigen activiteit te promoten. Hiermee laat je zien
dat je onderdeel bent van iktoon en lift je mee op de
landelijke publiciteit.
Alleen activiteiten die vallen onder de iktooncampagne mogen deze stijl voeren.
Veel inspiratie toegewenst!

Logo
Er zijn drie versies van het logo:

Gebruik: voor de meeste,
reguliere uitingen.

Gebruik: wanneer de payoff
nodig is en niet op een
andere plek in je uiting is te
zien.
Wanneer het logo klein
wordt geplaatst, kies dan het
reguliere logo zonder payoff,
ivm leesbaarheid.

Gebruik: bij iktoonactiviteiten die niet in
de iktoon-huisstijl zijn
ontworpen.

Onderdeel van-logo
Wanneer een activiteit z’n eigen visuele stijl heeft maar wel
onderdeel is van iktoon, wordt het onderdeel van-logo gebruikt.

Kunst
voor het
Raam
Bombarie heeft z’n eigen
visuele stijl. Daarom
plaatsten we het onderdeel
van-logo.

Zorg ervoor dat het logo zich
duidelijk onderscheidt t.o.v.
van partnerlogo’s. Plaats ‘m
bijv. als eerste en daaronder
de overige logo’s.

Kunst voor het Raam is
ontworpen in de iktoonstijl en heeft daarom het
reguliere logo.

bekijk de
festivalagenda
op iktoon.nl

Kleuren

Groen
Beeldscherm RGB: 113/203/124
Beeldscherm HEX: #71CB7C
Drukwerk CMYK: 60/0/65/0

Roze
Beeldscherm RGB: 255/203/216
Beeldscherm HEX: #FFCBD8
Drukwerk CMYK: 0/30/7/0

Fotografie
Er zijn zes verschillende campagnebeelden beschikbaar, in
staand en liggend formaat. Als je ze gebruikt in je ontwerp, let
er dan op dat je geen tekst over de foto’s plaatst. Uitzondering
is de onderkant van het roze podium in staande foto’s, daar is
ruimte voor tekst. De foto’s mogen alleen gebruikt worden t.b.v.
de iktoon-campagne 2016/17. Fotograaf: Gerritjan Huinink.

Beeldhouwer

Dansers

Koor

Muzikant

Theatergroep

Vlogger

Maak je eigen poster
Met het poster template kun je makkelijk een poster voor je
eigen activiteit maken, in de iktoon-stijl. Gebruik een van de
drie Word-templates:

Workshop keramiek
voor beginners

Workshop
keramiek
voor
beginners

Leer alles over de techniek en ontwerp je eerste object.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
Zaterdag 17 juni
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Kunstcentrum Venlo
Aanmelden: www.iktoon.nl
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Voorbeeld van poster met
campagnebeelden

Voorbeeld van poster met
eigen beeld

Voorbeeld van poster met
roze podium

Maak je eigen poster
Een paar tips:
Tekst
Bedenk een korte, prikkelende titel voor je activiteit.
Schrijf een kort tekstje over je activiteit en vergeet de datum, tijd
en locatie niet te noemen.
Eigen beeld
Wanneer je een eigen beeld wil gebruiken (in het tweede
template), voeg je die als volgt toe:
- Verwijder de uitleg tekst
- Plaats je cursor in de cel van de tabel
- Ga naar Invoegen – Afbeeldingen
- Zet de Tekstterugloop van de afbeelding op “In tekstregel”
- Maak de afbeelding (wanneer deze dat nog niet is) 24,1 cm breed
Eigen roze podium
Zelf aan de slag met een roze podium? Bestel dan deze papierrol:
www.calumetphoto.nl/product/Calumet-Achtergrondpapier-kleurCarnation-rol-1-35x11m/CALCS2317
Zorg zelf voor een ophangsysteem.

Inspiratie

Vragen?
Heb je hulp nodig met het ontwerpen van je eigen
communicatie-uitingen of heb je vragen over de huisstijl?
Laat het ons weten!

Karlijn Vriend
info@iktoon.nl
06-22218312

