Stijlboek

Handleiding voor het toepassen van de huisstijl

Het verhaal
achter de huisstijl
Inleiding
De regels met betrekking tot de huisstijl van het Iepenloftspul Burgum zijn
vastgelegd in dit stijlboek. Daarnaast is het een manual voor vormgevers en
andere partijen die in opdracht van stichting Iepenloftspul Burgum communicatie
middelen ontwikkelen. Mochten er toch nog vragen zijn over de huisstijl, schroom
dan niet om Ontwerpburo Matthijs Hooghiemstra in te schakelen.
De huisstijl van het Iepenloftspul Burgum is gebaseerd op een vermenigvuldigend
patroon/grid/stramien waarbij het kleurgebruik is afgeleid van de jaargetijden en
refereert daarmee aan ‘buiten zijn’. Het beeldmerk in het logo is een gestyleerd
bovenaanzicht van de zitplaatsen in het openluchttheater.

Colofon
Het concept en ontwerp van de huisstijl Iepenloftspul Burgum
is ontwikkeld door ontwerpburo Matthijs Hooghiemstra.
Voor vragen neem contact op:

contactgegevens

Matthijs Hooghiemstra
Wylgekamp 51
9255 JN Tytsjerk
www.matthijshooghiemstra.nl
info@matthijshooghiemstra.nl
uitgave

2016

01

De huisstijl
Het basis stramien

Iepenloftspul
Burgum

De basis van de huisstijl voor het Iepenloftspul Burgum is het stramien dat
vermenigvuldigt (van vierkant naar rechthoek naar vierkant etc.).
Aan de hand van dit stramien kunnen alle uitingen worden vormgegeven met
een zekere verscheidenheid maar duidelijke herkenbaarheid. Duidelijk is dat
ook het logo op basis van dit stramien tot stand is gekomen.

Iepenloftspul
Burgum
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Het logo
Opbouw en kleurgebruik

Iepenloftspul

Het logo van het Iepenloftspul Burgum kan dynamisch worden toegepast. In
uitzonderlijke situaties, zoals de beperkte ruimte voor een profielfoto op social
media, mag het beeldmerk en/of woordbeeld los gebruikt worden.
Later bij een volgende voorstelling kan ook het kleurgebruik van de huisstijl
(zie pagina 10 en 11) dynamisch worden toegepast in het logo.

Burgum
Iepenloftspul
Burgum
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Burgum
beeldmerk
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woordbeeld
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Het logo
Ander kleurgebruik
Niet altijd kan het logo in de oorspronkelijke kleuren worden afgebeeld. Een
aantal van de meest voorkomende varianten wordt op deze pagina besproken.

Iepenloftspul

Zwart wit variant
Wanneer er één kleur kan worden gebruikt, wordt het logo in zijn geheel in
100% van die kleur geplaatst, zoals in het voorbeeld met zwart.

Burgum

Iepenloftspul
Burgum

Het logo wordt bij voorkeur in zwart wit geplaatst wanneer full collour geen
optie is.

Monotone variant

Iepenloftspul

Monotone toepassingen zijn alleen toegestaan in de huisstijlkleuren.
Mits voldoende contrast

Burgum

Diapositieve variant
In een volvlak van een andere kleur kan het logo uitgespaard worden in wit,
mits de achtergrond voldoende contrast biedt met het wit.
Voorop staat dat de herkenbaarheid en leesbaarheid van het logo
gegarandeerd moet blijven.
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Het logo
Plaatsen op beeldmateriaal
Het logo van het Iepenloftspul Burgum leent zicht uitstekend om op foto’s
of illustraties te plaatsen. De huisstijl schrijft voor dat het logo altijd grenst
aan een kleurvlak of rand van de afbeelding. Zie ook het stramien gebruik op
pagina 14 en 15.
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Het logo wordt nooit in diapositief op een foto of illustratie geplaatst.
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Burgum
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Kleurgebruik
Natuurlijke kleurencombinaties
Het kleurgebruik is afgeleid van de jaargetijden en refereert daarmee aan
‘buiten zijn’.
Hiernaast een overzicht van de te gebruiken kleuren met de bijbehorende
kleurcodes en geschikte combinaties.
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Typografie
Letterfamilie Poppins en Mulli
Poppins is de letterfamilie die voor de huisstijl van het Iepenloftspul Burgum
gebruikt wordt en duidelijk in het logo zichtbaar is.
De broodletter als toepassing op briefpapier zal Arial zijn. In meer ‘eigen’ en
online uitingen kan in leesteksten als alternatief gebruik worden gemaakt van
de letterfamilie Mulli.

Poppins letterfamilie
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,;:”!?@&)
ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,;:”!?@&)

Mulli letterfamilie
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 (.,;:”!?@&)
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Huisstijl toepassen
Stramien gebruik

Aan de hand van deze suggesties wordt duidelijk hoe het stramien gebruikt
dient te worden en kunnen alle uitingen worden vormgegeven met een zekere
verscheidenheid maar duidelijke herkenbaarheid. De huisstijl is ondergeschikt
aan (het beeld van) de voorstelling.

Programma

Het gebruik van het stramien in combinatie met de huisstijl kleuren resulteert in
de hieronder en -naast afgebeelde suggesties.

Programma

De Krinten Kakker
15, 16, 19, 20, 23, 26 juny
Aquaduct Burgum

De Dwerskop
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Richtlijnen
Bewaking van de huisstijl
De verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de huisstijl ligt
bij Stichting Iepenloftspul Burgum. Bij onduidelijkheden of behoefte aan
begeleiding m.b.t. het uitvoeren en het toepassen van de huisstijl wordt
ontwerpburo Matthijs Hooghiemstra ingeschakeld.

Schrijven
Voor de opmaak van brieven, e-mails en ander schrijven geldt de uitzondering
dat de af te drukken informatie gezet mag worden in het lettertype Arial.

Drukwerk
Al het drukwerk, met uitzondering van posters, affiches en folders, wordt
verzorgd op ongestreken maar helder papier. De voorkeur gaat hierbij uit naar
een milieuvriendelijke papiersoort.
In alle uitingen, met uitzondering van het briefpapier, wordt altijd gebruik
gemaakt van de standaard huisstijl letterfamilies. Gebruik van een ander
lettertype is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om eigen ontwerpen
te maken, afwijkend van deze manual.

Bestanden
Op www.iepenloftspul.nl/huisstijl staan alle bestanden en informatie waarmee
de gehele huisstijl van het Iepenloftspul Burgum kan worden toegepast.
Een opsomming van de bestanden die kunnen worden gedownload:
• Logo (druk)kleur en zwart-wit
JPEG, PDF en EPS bestanden van het logo
• Lettertypes: De letterfamilies van de huisstijl
• Huisstijl handboek: Een digitale versie van dit boek
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