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Lettertypes & 
Typografie
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Lettertypes
OPTIMA LT STD EXTRA 
BLACK & SCALASANS



Aa
ScalaSans Regular 

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789.,/!?&\

Optima LT Std Extra Black

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789.,/!?&\

Aa



ScalaSans Regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789.,/!?&\

ScalaSans Italic 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789.,/!?&\

ScalaSans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789.,/!?&\

ScalaSans Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789.,/!?&\

ScalaSans Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789.,/!?&\

ScalaSans Black Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789.,/!?&\



Typografie
POSTER

14



Voorbeeld

Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B | 
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM  



A3 Poster 

TITEL 
Optima LT Std Extra Black | 
puntgrootte: 109 pt. | interlinie: 87 pt.

ARTIEST
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 80 pt. | interlinie: 57 pt.

LOOPTIJD
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 67 pt. | interlinie: 50 pt.

OPENING
ScalaSans Regular Kapitaal  
puntgrootte: 60 pt. | interlinie: 49 pt.

DATUM & TIJD
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 67 pt. | interlinie: 49 pt.

ADRESGEGEVENS
ScalaSans Regular Kapitaal  
puntgrootte: 43 pt. | interlinie: 37 pt.

A2 Poster 

TITEL 
Optima LT Std Extra Black | 
puntgrootte: 157 pt. | interlinie: 125 pt.

ARTIEST
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 115 pt. | interlinie: 82 pt.

LOOPTIJD
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 96 pt. | interlinie: 72 pt.

OPENING
ScalaSans Regular Kapitaal  
puntgrootte: 86 pt. | interlinie: 63 pt.

DATUM & TIJD
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 97 pt. | interlinie: 71 pt.

ADRESGEGEVENS
ScalaSans Regular Kapitaal  
puntgrootte: 62 pt. | interlinie: 53 pt.

Titel
ARTIEST
looptijd
OPENING: datum & 
tijd
ADRESGEGEVENS 
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Typografie
FLYER VOORZIJDE & 
ACHTERZIJDE



Voorbeeld Voorbeeld

Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
 



A5 Flyer voorzijde 

TITEL 
Optima LT Std Extra Black | 
grootte: 60 pt. | interlinie: 48 pt.

ARTIEST
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 44 pt. | interlinie: 31 pt.

LOOPTIJD
Optima LT Std Extra Black 
puntgrootte: 37 pt. | interlinie: 27 pt.

OPENING
ScalaSans Regular Kapitaal 
puntgrootte: 33 pt. | interlinie: 24 pt.

DATUM & TIJD
Optima LT Std Extra Black 
puntgrootte: 37 pt. | interlinie: 24 pt.

A5 Flyer achterzijde 
 
TITEL      
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 39 pt. | interlinie: 28 pt.

CURATOR    
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 23 pt. | interlinie: 18 pt.

NAAM CURATOR    
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 23 pt. | interlinie: 19 pt.

BODYTEKST    
ScalaSans Regular 
puntgrootte: 20 pt. | interlinie: Automatisch

ADRESGEGEVENS   
ScalaSans Regular Kapitaal 
puntgrootte: 16 pt. | interlinie: 12 pt.

Titel
CURATOR:
Naam Curator
bodytekst

ADRESGEGEVENS  

Titel
ARTIEST
looptijd
OPENING: datum &
tijd
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Typografie
BOOK



Nieuw
Dakota
BESTUURS-
VERSLAG
APRIL 2017 

Voorbeeld



Hoofdstuk 1 
QUUNTUR REMPOS 
EXERO

EXPEDIT
Nonsequo mos pa in corias volorio officatur, cuscias seque aut vendisit re nis eatias 
aut omnihiciis et odis estinia nonsequ ibusapid quaectur, core delit vellendi dia 
quaepra tquiae volorroriam, quas a videl eum quas aut minvelles con rendipsum-
que et velluptat minvelit dipiciam et ut que pa voloribus nesequid earchil lantior 
ionsect otation parcil isquam apienis dionsecum hit lanitat aturess usant, quia quia 
se et aut inctatem nonsequi ania doluptae pore doluptatur, num untissint et utese-
quam, veles es corupta temporis aut dero berior accumquos quae natem aboressit 
optatae liquatiis voles idelessequis sequam nos suntias et, endit poreped et disqu-
unto voluptiurem volum laborpo remporiti odi od unt aut incto vent, quundes citate 
ne eos con prem ut etum quata dolupti onecaboriam, sunt repta vellatur?

PERSPIS CIPSAMUS SEQUUNT
Dandign istios eaqui te nulliquia dit, cus ilignatiur? Qui consed exerrorem auteni 
dollautet eost, cum, volorep eligni volupta tatium nam hicatem vidunt mintorepe-
rum quiduci quis res atur audis quatecae. Et ex est que dolorpo recabor iosapienis 
es non eum volorro quam, nullat libus quiae cus rero quid ullab in repudi cus ali-
atias nonsero que si qui dolectatum aut vel mo officipid evellan dipiet eatet am as 
qui tecae nihitas perepellor aut am, volum facea volor restem ad qui qui vid eos 
eostiae et quiam volo tota dolupta simus, quiam rerionseque sendae mi, temqui 
unt alis.

NONSEQU
Nam is magnam ex explibust, volent, optas et omnimet lamenis est, quid et idun-
temo vollabo. Nequas il maiorescipis dolo et faccum es molor reruptate corepud 
amusam dolupta est, alicab iundel ipsae venimin velibusdae doluptatur, omnihic 
iassunt reptate mporpor aspit omni cus et id expliquia pro ea doluptia voluptatem 
am, es ea dolorias doluptas maionest, sit istent is nihiliqui odiaturit omnissitam 
volupturem dolorum re, omnihil laborehent quis natinto reperfe roviduciae esto 
moloritem fuga. Ut volo estor acepelendunt aut atiis dunt. Iquo ea volor sime ven-
dantest volo oditat aut fuga. Et que volenderis il inctumque as int arcia dunt accus 
eos audita iurio. Epre conse dolupta incidis itatem adit fugit abore plit maiosan 
tiumet harum estibus doluptatet periate volut autem etur? Icit acearum, vollorepel 
essinctur? Modit, unt.

Voorbeeld Voorbeeld



ACTIVITEITENNIVEAUS
Giam quas simagnis dit ant, aut et volupta tionser ibuscius explita ectemquo do-
luptatiur rem fugias alis am, te comnis ut laborrovitis magnim lanis et etus sit 
quia dendaeptatur as site etus quidellam num vellut velesti umenistius dolore, sed 
quia eaquo explitatur si dusanda nditinis dolessit qui del inimus sedit erit ut re de 
consedicto endaeperibus is eruntur? Giandam non rest optatin re exeris dunt es et 
venimus vendelit ut in eat quiat. Onestia volupta tendis rem re erit laudae voloreni 
ut essime dolut et aliatem voluptia vel estis excesti nonsedi gendebisque laut om-
nis dolendu ciistio et vel imendit aliaspero maio tem quibus, natur audae ipiscim 
re eaque cuptiur? Ignisci untibus dandanda voluptat ex eost idesequ untionsed ea 
cuptas mod explabore dit id ut milles doluptae que nihit et laborer sperio dollenimi, 
coriberestem nobisqu amendi quod expelis dolorempore vollend icturisti nus por 
aligenitat qui re maio. Ita audioriatur? 

Idelibusdame doluptae pro od qui offictorepra velluptaeri ut as ipsunt optium id 
untions ecatur re proraecab in nones expel ius volum dolest voluptium re et dol-
lignis autem quaecusa ilibus, volest oditium nonserum non et ratur, sitate omnissi 
tassimp oratur re sunt occatibust, consequossit idus doluptur?

Tem voluptatum landigenis et, quo eum fugiatem volupisci cone vidis et doloreh 
endiorem doluptatet rem quunt ut omniam et, ommolor emquunt.

Earunt 1 / Ommolor emquunt

- veliqua ssimi, te vernat qui quo (te ilique labo)   
- ruptatia doles qui doluptatem cus quia nis exerias 
  (et exped quia) 

Earunt 2 / Net impore tectur

- coreium quidenempos experiatus to testeni 
- dolorep elestiumquo escidebit et ‘dem’ 

Earunt 3 / Quatene vel imus

- la delis (quia destia sunt ipsantorit)*
- exerepe (2 aut est)
- trans-lokale diner (4 per jaar)*
- Dolorae etur, quist  

Earunt 4 / Quossit idus doluptur

- apidebisearunt fuga (dolestem autet)*
- ernatum exeria simusam 

Liquate strunte 
Hit vellatu rendita temperf ernatum exeria simusam dignate remquid endiorum qui-
bus, essimint quam a dolupta nulpa sequi odipsan dipsunt, quossequo cum accum, 
quostibus sequatus, odi ut et, ullum faciumet eaque acerro tem remporita perem 
nobiscidis voloreri con perest, officia dollupta veles et aut quamendus is modi tem 
que vendant. 

Delent fuga
Loratqui dolorem venimusa cor rem ea nam, estia que pellign aturerit et quasped 
quisquiaepe sam ut fuga. Vellantias cusciam earchit maximust, nisit volles untur 
seque nones solorio ea sus dolupta dollabo. Landitatis am, te laut ab ipsunto omni-
tatem et labo. Ant eseditiost quiam volentisciis escipid eliqui ommolorecto volupta 
sum vent.

Voorbeeld Voorbeeld



Titel
ONDERREGEL
SUBONDERREGEL 

Hoofdstuk
ONDERREGEL
TEKSTHEADER

subheader

bodytekst 

Boekomslag

TITEL
Optima LT Std Extra Black | 
grootte: 77 pt. | interlinie: 56 pt.

ONDERREGEL
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 60 pt. | interlinie: 41 pt.

SUBONDERREGEL
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 45 pt. | interlinie: 32 pt.

Binnenwerk
 
HOOFDSTUK      
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 60 pt. | interlinie: 50 pt.

ONDERREGEL    
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 45 pt. | interlinie: 32 pt.

TEKSTHEADER    
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 24 pt. | interlinie: 18 pt.

SUBHEADER   
Optima LT Std Extra Black
puntgrootte: 14 pt. | interlinie: Automatisch

BODYTEKST   
ScalaSans Regular Kapitaal 
puntgrootte: 13 pt. | interlinie: Automatisch
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Typografie
ADVERTENTIE



Advertentie 

TITEL 
Optima LT Std Extra Black | 
grootte: 60 pt. | interlinie: 48 pt.

ARTIEST
ScalaSans Regular Kapitaal
puntgrootte: 44 pt. | interlinie: 31 pt.

LOOPTIJD
Optima LT Std Extra Black 
puntgrootte: 37 pt. | interlinie: 27 pt.

OPENING
ScalaSans Regular Kapitaal 
puntgrootte: 33 pt. | interlinie: 24 pt.

DATUM & TIJD
Optima LT Std Extra Black 
puntgrootte: 37 pt. | interlinie: 24 pt.

Titel
ARTIEST
looptijd
OPENING: datum &
tijd
 



Vorm
40
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Vorm
EEN NIEUWE 
VORM MAKEN



EEN NIEUWE VORM MAKEN

1.  Maak gebruik van de twee delen van het logo 
2.  Maak er een compositie mee 
 De delen kunnen elkaar raken of overlappen 
3.  De twee vormen hebben altijd dezelfde grootte 
4.  De twee vormen kunnen roteren volgens 
 de percentages: 45°, 90°, 135° of 180°



45˚

0˚

180˚
135˚

90˚

PERCENTAGES

10 ˚

70˚

WAT NIET KAN
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Vorm
VARIATIES



VORM VARIATIES

1.  De twee vormen kunnen samengevoegd worden, 
 de tussen wordt dan weggehaald.
2.  De twee vormen kunnen ook samengevoegd worden 
 met behoudt van de tussenlijn 



VOORBEELDEN
MET TUSSENLIJN



VOORBEELDEN
ZONDER TUSSENLIJN



Fotografie & 
Vorm
56
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Fotografie & 
Vorm
1. DE VORM ALS LIJN
2. DE FOTO GEMASKEERD
3. VORM OVER DE FOTO 



VOORBEELDEN
MET TUSSENLIJN

De plaatsing van de foto is altijd hetzelfde. De foto wordt 
geplaatst rechtsonder in de hoek van de pagina en compleet 
vergroot naar verhouding totdat het de linkerzijde van de 
pagina raakt.

Het komt voor dat een vorm aan de linkerzijde lager begint dan 
aan de rechterzijde. Begin in dat geval niet rechtsonder maar 
rechts waar de foto de pagina raakt en zorg dat de vorm altijd 
helemaal op de pagina zichtbaar is.



Voorbeeld Voorbeeld



Voorbeeld Voorbeeld



Voorbeeld Voorbeeld



Voorbeeld



Kleur
70
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Kleur
TEKST



Tekst
DE KLEUREN VAN DE 
TEKST ZIJN ZWART/WIT 
MET EEN ACCENT VAN 
DE GEKOZEN KLEUR. 
WAAR HET OMSLAG-
PUNT LIGT WANNEER 
DE TEKST NOG STEEDS 
LEESBAAR IS BEPAAL JE 
ZELF. 

TEKST

De kleuren van de tekst zijn zwart/wit met een accent van de  
gekozen kleur. Waar het omslagpunt ligt wanneer de tekst nog 
steeds leesbaar is bepaal je zelf. 

TEKST

De kleuren van de tekst zijn zwart/wit met een accent van de  
gekozen kleur. Waar het omslagpunt ligt wanneer de tekst nog 
steeds leesbaar is bepaal je zelf. 



76

Kleur
1. DE BASIS IS ZWART/WIT
2. KIES EEN KLEUR UIT DE  
 FOTO EN GEBRUIK 
 ALLEEN DIE KLEUR



De gekozen kleur voor de achtergrond van de 
toepassing is gekozen uit de foto (zie zwarte cirkel).
Deze kleur wordt nu voor alle media uitingen gebruikt bij 
deze campagne.

Op de volgende pagina’s kun je meerdere voorbeelden 
hiervan vinden.

TEKST KLEUR

Wanneer zwarte tekst en wanneer wit, naar eigen inzicht te 
bepalen wanneer een de achtergrond kleur te donker is om 
zwart te gebruiken.

Voorbeeld



Voorbeeld Voorbeeld



Voorbeeld Voorbeeld
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84



86

Toepassingen
LOGO’S



LOGO MARGES

Behoudt altijd de minimale ruimte om het logo heen. 
dit om de leesbaarheid van het logo te behouden. 
De minimale ruimte is X. X is de ruimte tussen de vorm en de 
tekst en dient om de hele vorm bewaard te blijven. Dit is van 
toepassing op de buitenranden van alle media en ten opzichte 
van objecten binnen de pagina.



X

X

MINIMUM GROOTTE VAN HET LOGO

De minimum grootte refereert aan het kleinst format logo 
mogelijk om de leebaarheid te kunnen behouden. 
Bij het kleinste formaat logo wordt de X groter

     

30mm

X

X X XX



LOGO VARIATIES

1.  Met of zonder tekst
2.  Met de categorieën

     





LOGO’S PROGRAMMERING
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Toepassingen
BRIEFPAPIER



NIEUW DAKOTA
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B  
1033 RC AMSTERDAM
TEL: 020-3318331
INFO@NIEUWDAKOTA.COM 
WWW.NIEUWDAKOTA.COM
BTW: NL857893524B01 | KVK: 68023189 | IBAN: NL86 RABO 098 8906 23

datum: 02-01-2018

betreft: Nieuw Dakota

Beste mevrouw/meneer,

Nieuw Dakota is een kunstruimte in Amsterdam Noord, op de voormalige NDSM-werf. We bie-
den een palet aan tentoonstellingen, projecten en publieksprogramma’s en we exploreren sa-
menwerkingen met lokale en (inter)nationale instellingen, kunstenaars en curatoren. We zoeken 
daarbij ook de verbinding op met de openbare ruimte, het publiek en partners in de stad en in 
amsterdam noord in het bijzonder.

Met translokaliteit doelen wij op het bewustzijn van verbondenheid met de wereld vanuit een 
lokaal perspectief. Met nieuw dakota zijn we nieuwsgierig naar de betekenis van het begrip als de 
weerspiegeling van het mondiale in het lokale en andersom. Hiermee bieden we tegenwicht aan 
de uniformiteit en eenvormigheid als gevolg van globalisering. Vanuit het translokale perspectief 
bestaat het conventionele centrum en de hegemonie van de westerse cultuur niet.

met vriendelijke groet

Nieuw Dakota

NIEUW DAKOTA
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B  
1033 RC AMSTERDAM
TEL: 020-3318331
INFO@NIEUWDAKOTA.COM 
WWW.NIEUWDAKOTA.COM
BTW: NL857893524B01 | KVK: 68023189 | IBAN: NL86 RABO 098 8906 23
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Toepassingen
VISITEKAARTJES



NIEUW DAKOTA

MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B  
1033 RC AMSTERDAM
TEL: 020-3318331
INFO@NIEUWDAKOTA.COM 
NIEUW DAKOTA.COM

NIEUW DAKOTA

MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B  
1033 RC AMSTERDAM
TEL: +31 6 289 50 979
KARREMAN@NIEUWDAKOTA.COM 
NIEUW DAKOTA.COM

Tanja Karreman
DIRECTEUR / DIRECTOR

NIEUW DAKOTA

MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B  
1033 RC AMSTERDAM
TEL: +31 6 189 87 919
VOSKAMP@NIEUWDAKOTA.COM 
NIEUW DAKOTA.COM

Agnes Voskamp
NIEUW DAKOTA
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Toepassingen
ANSICHTKAARTEN



Nieuw Dakota
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B  
1033  RC AMSTERDAM 
TEL: +31 203318331 | 
INFO@NIEUWDAKOTA.COM 
WWW.NIEUWDAKOTA.COM 
NIEUW DAKOTA IS GEOPEND 
OP: DONDERDAG EN 
VRIJDAG VAN 11:00 TOT 
18:00 UURZATERDAG EN 
ZONDAG VAN 12:00 TOT 
18:00 UUR ENTREE: GRATIS  
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Toepassingen
POSTER & FLYER



Logo

Tekst



Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
 

Farmer in 
the City
JAN DE JONG
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
 

Farmer in the city
CURATOR: 
Agnes Voskamp

Look Beyond Them van Zayed University 
alumnus Asma Khoory is een audiovisueel 
dagboek over bouwvakkers in Dubai. Met 
sculpturen, audiofragmenten, fotoportretten 
en persoonlijke verhalen toont Khoory een 
menselijk beeld van de ontelbare (onzicht-
bare) arbeiders die aan de snelle uitbreiding 
van de stad meewerken. De helm speelt een 
cruciale rol in hun leven. Van een afstand 
ogen ze identiek, maar dichtbij onthullen 
ze persoonlijke verhalen en littekens die ge-
paard gaan met het uitoefenen van het zware 
werk en hun verblijf ver van huis.  

NIEUW DAKOTA: MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B | 
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM | INFO@
NIEUWDAKOTA.COM | MEER INFO BEL: 020 331 83 11  



Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
 

Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B | 
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM  



Farmer in 
the City
JAN DE JONG
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B | 
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM  

Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
 



Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B | 
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM  

Farmer in 
the City
JAN DE JONG 
26 augustus – 
7 oktober
OPENING: 4 maart
16:00 - 18:00 uur
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B | 
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM  
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Toepassingen
ADVERTENTIE



Farming in  
the City
26 AUGUSTUS – 
7 OKTOBER
OPENING: 4 maart 
16:00 – 18:00 uur
MS. VAN RIEMSDIJKWEG 41B | 
AMSTERDAM | NIEUWDAKOTA.COM  

TEL: 020-3318311INFO@NIEUWDAKOTA.COM
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Toepassingen
NIEUWSBRIEF
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Toepassingen
FACEBOOK





Ter inspiratie
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Lettertypes 
LEIDEND LET-
TERTYPE VOOR 
HEADERS IS DE 
OPTIMA LT STD 
EXTRA BLACK.
VOOR BODY-
TEKST WORDT 
DE OPTIMA LT 
STD BOLD GE-
BRUIKT.



Voor de 
Ontwerper
142



TOEPASSEN

Om er voor de zorgen dat de Ontwerper die ingehuurd wordt 
zoveel mogelijk vrijheid krijgt hebben we zo weinig mogelijke 
onderdelen die gebruikt moeten worden. Het logo van Nieuw 
Dakota, een vorm moet gebruikt worden (zoals beschreven eer-
der in het Huisstijlhandboek) en de lettertypes. Voor de rest kun 
je als Ontwerper doen en laten wat je wilt. Op de volgende pagi-
na staan de onderelen die er minimaal in de uiting moeten.

Aa
ScalaSans Regular 

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789.,/!?&\

Optima LT Std Extra Black

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789.,/!?&\

Aa






