ONTWERP
HANDBOEK

NEDERLANDSE STIJL ~
GRAPHICS van eigen bodem.
NEDERLANDS? WAT IS ER MIS
MET DE GRAPHICS VAN XR-UK!?
Engeland is een land met een rijke beeld- en verzetscultuur.
De graphics die worden gebruikt hebben een ‘Punk’ karakter.
De Punk is mede ontstaan in Engeland dus is die stijl daar ook
meer sociaal geaccepteerd. Het is niet dat we niet van punk
houden maar de Nederlandse beeldcultuur is vaak wat gestyleerder, kijk naar ‘De Stijl’ en ‘Nijntje’. Met deze beeldtaal in
het achterhoofd hebben we een ontwerp set gemaakt die ontworpen is in Nederland aansluit bij de nederlandse cultuur. Voel je
vrij toevoegingen te doen! Belangrijk is wel reproduceerbaarheid
en gebruiksgemak.

De XR Londen art groep is verantwoordelijk voor het ontwerp van de
bekende XR graphics. Zij waren super enthousiast over de onze graphics
en hebben ons zelfs gevraagd om een stukje te
schrijven over waarom het belangrijk is dat ieder land waar XR zich in
beweegt een eigen beeldtaal ontwikkeld, diversiteit!

REGELS? ~
WE ZIJN TOCH AUTONOOM EN
DECENTRAAL!?
Zeker! ~ maar door een paar branding regels zijn we één beweging. Eenheid zorgt voor herkenbaarheid.
De kleur en iconen en de lettertypes zijn onderdeel van het XR
geluid wat herkenbaar moet zijn. Dit hecht ons stevig samen
als XR Global. Er zijn nog genoeg manieren om af te kunnen
wijken.

DE BASIS
Creativiteit en Kunst zijn belangrijk in de beweging en kunnen de
acties mooier en markanter maken, ze blijven daardoor meer hangen.
Voordat dat echt tot recht komt moet er eerst sprake zijn
van een zekere basis. De artgroep heeft het mandaat én de
verantwoordelijkheid om te zorgen dat die basisregels nageleefd
worden. Gaat het een keer mis is het niet erg.
Dit handboek is ervoor om die basis ook makkelijk te communiceren,
iedereen kan hier mee uit de voeten.
Je kunt met dit pakket aan de slag en je eigen graphics maken met een
CAD programma van bijvoorbeeld Adobe. De spullen die je maakt
kun je gebruiken tijdens acties, ophangen in je buurt of je kunt je
events ermee promoten.
Het handboek bestaat uit de volgende onderdelen:
— Hoe zet ik een XR Artgroup op (en hoe kan het werken)
— Basis ontwerp spul: logo’s, kleuren, lettertypes
— Meer ontwerp spul: stempels & illustraties
— Boodschap matrix: hoe we kleur en illustraties aan de 3 XR-eisen
koppelen
— Bestanden om te downloaden
Door het hele handboek heen zijn er links die je kunt downloaden. Je
kan er je eigen voorstellingen van maken en lekker spelen.
Maar eerst een belangrijke gebruiksvoorwaarde.

EXTINCTION
REBELLION IS
Streng NIETCOMMERCIEEL.
De ontwerpen in dit handboek worden nooit gebruikt voor
commercieel gewin. Met als twee belangrijkste voorwaarden:
1/

Het Extinctie Symbool mag nooit gebruikt
worden (of geassocieerd worden met) watvoor
commerciele doeleinden dan ook – zelfs niet
een XR crowdfunding. Deze regel staat niet ter
discussie en er zijn geen uitzonderingen.
Het
symbool is niet van ons. Het is ontworpen door
straatartiest ESP, het is aan ons geleend in goed
vertrouwen.

2/

Er is geen Extinction Rebellion commerciele
merchandise. Voel je vrij om je eigen XR kleding, posters,
kunst te maken – maar geef het kado. Onthoud, we doen
zaken om de ‘gewone gang van zaken’ aan te pakken.
Alle andere ontwerpen (maar nooit het Extinctie Symbool)
mogen gebruikt worden voor promotie of crowdfunding.

EXTINCTION
REBELLION IS GEEN
DOE-HET-ZELF
BEWEGING.
HET IS EEN DOEHET-SAMEN
BEWEGING.
Regel Nr 1. van de XR Artgroep – doe het niet alleen!
Vind andere creatieven en vaklui, en wees er zeker van
dat de Artgroep goed bekend is bij de andere cirkels
en XR rebellen in de buurt.

MUZIEK&
PERFORMANCE

SOCIALEMEDIA

ART

REGEN

Hoewel jouw
cirkel autonoom is,
werk altijd samen met anderen –
het geeft je inzicht en perspectief.
Het maakt je actie beter.

BOODSHAP &
OUTREACH

1 Start in de Maakbasis!
integreer mensen door eerst de ambacht
en de XR vibe te leren kennen. Maak
kleren, banners, vlaggen en posters.
Maak filmpjes, tutorials.
2 Werk samen met Actie en Logistiek
Door kunst al startpunt te kiezen voor
een actie kunnen de acties beter worden
en kan het eerder gaan over hoe een actie
eruit ziet in plaats van dat het er een
eindstadium eroverheen wordt gestrooid.
3 Vul de artgroep met gevarieerd talent.
Betrek daarvoor de creatieve scene van
de stad. Start wildplak acties of werk
mee aan een podcast of doe een praatje
bij een cultureel centrum,galerie of
kunstacademie.
Wees gedreven, wees revolutionair, doe
het anders – maar vooral:
wees rebels!

ACTIE
LOGISTIEK

POLITIEKE
STRATEGIE &
WETENSCHAP

ILLUSTRATIE

MODE &
REPARATIE

ART

ANIMATIE
&VISUALS

ARTS IN
ACTIE &
LOGISTIEK

ARTS
BOODSCHAP
OUTREACH

MAAKBASIS
AMBACHT
GRAFISCH

FOTO&
FILM

NACHTELIJK
BUITENSPELEN

BASIS design
tools. GEBRUIK
DEZE ALTIJD.
Er zijn vier fundamentele bouwstenen die mensen helpt
Extinction Rebellion te begrijpen:
1/ Het Extinctie Symbool
2/ Het Extinction Rebellion Stapel-logo
(Vaak gecombineerd met het XR Symbool)
3/ Kleuren
4/ Lettertypes
Gecombineerd, functioneren ze als de XR huisstijl.
Ze zorgen evoor dat we over de hele wereld herkenbaar zijn.

Symbool en stapel-logo
Extinctie Symbool:
Het Extinctie Symbol is
gemaakt in 2011 door
straat artiest ESP.
Het symbool mag nooit
gebruikt worden of
geassocieerd worden met
fondswerving. Dit is niet
onderhandelbaar en er
zijn geen uitzonderingen.
Ook voor adaptaties van
het symbool zoals de
hoogwater variant gelden
dezelfde regels.

Extinction Rebellion Stapel-logo:
Het XR stapellogo mag gebruikt
worden voor promotie of fondswerving. Als regel maken we geen
producten, maar soms zouden
spullen met dit logo verkocht kunnen
worden op een ‘betaal wat je kan’
basis. Toch zien we het liever als een
kadootje weg gegeven worden, Het
helpt mensen hun verwachtingen
veranderen in hoe we met elkaar
communiceren.

01 Download logopakket

Als je nog vragen hebt over copyright of heb je een twijfelgeval: xr.maakbasis@protonmail.com

XR Logo
Boven elkaar:
Je kunt het logo het best
gebruiken boven elkaar.
Tenminste als er genoeg
ruimte is en als het de
afbeelding gecentreerd is.

Linear:
Het ‘inlijn’ logo kan het
best gebruikt worden als het
logo links of rechts in het
ontwerp wordt gebruikt.
Je kunt natuurlijk het
symbool en het stapel-logo
gebruiken waar het past en
ze zelf een plek ten opzichte
van elkaar geven.

01 Download logopakket
Als je nog vragen hebt over copyright of heb je een twijfelgeval: xr.maakbasis@protonmail.com

Kleuren
Basis:
Het logo komt bij XRUK het meeste voor in
zwart op groen. Dit is
niet verpicht, kies een
kleur!

Groen:
R20 G170 B55
C:70 M:0 Y:100 K:0
PMS 375

Zwart:
R0 G0 B0
C:20 M:20 Y:20 K:100
Black 6

Heldere kleuren:
Onze kleuren
symboliseren de
intersectionele aard van
XR. De kleuren moeten
lekker gemixt worden
waardoor er speelse
en frisse vormgeving
ontstaat.

02 Download
het kleurenpalet

Citroen:
R247 G238 B106
C:5 M:0Y:65 K:0
PMS 602

Lichtblauw:
R117 G208 B241
C:54 M:3 Y:0 K:0
PMS 297

Roze:
R237 G155 B196
C:10 M:50 Y:0 K:0
PMS 237

Paars:
R152 G98 B151
C:75 M:100 Y:0 K:0
PMS 2617

Lichtgroen:
R190 G210 B118
C:37 M:0 Y:66 K:0
PMS 387

Warm geel:
R255 G193 B30
C:0 M:15 Y:90 K:0
PMS 108

Diep roze:
R207 G98 B151
Not used offline

Rood:
R220 G79 B0
C:0 M:100 Y:100 K:0
PMS 1665

Donkerblauw:
R56 G96 B170
C:84 M:62 Y:0 K:0
PMS 3005

Razend:
R200 G0 B130
C:20 M:100 Y:0 K:0
PMS 239

Lettertypes
XR gebruikt twee lettertypes, een voor koppen en titels en een voor broodtekst.
Het titel-lettertype is FUCXED CAPS en is op maat gemaakt voor Extinction
Rebellion. Gebruik deze om te koppen! Voor gewone tekst gebruik je Crimson.
Typografie is een makkelijke manier om consistentie, het laat ons toe om visueel
gezien met één stem te boodschap over te brengen.
Een complete latin versie van het font is ontwikkeld. Dit lettertype is geoptimaliseerd voor
online. We blijven ook de UK versie van het font gebruiken om ervoor te zorgen dat alle
letters in dit document werken. Beide fonts kunnen tegelijkertijd ingeladen worden.

Koptekst UK print:

FUCXED CAPS
Koptekst standaard lettertype:

FUCXED LAtin
Broodtekst:
Crimson Text Regular
Crimson Text Bold
Crimson Text Italic
Crimson Text Bold Italic
https://fonts.google.com/specimen/Crimson+Text

03 Download de lettertypes

Meer Ontwerp
Spul. Begin deze te
gebruiken.
Daarna maak je
Je eigen, alles op
zn tijd. Deel ze
met ons!
Met XR ontwerpen and illustraties vertellen we het
verhaal van de klimaat- en ecologische crises op onze
eigen manier. De beelden zijn het gesprek dat we voeren
en laten zien dat we houden van al wat leeft.
We zijn altijd op zoek naar verbreding, op zoek naar nieuwe
verhalen en manieren om ons te uiten – voeg ze toe!
Deel je creaties met ons: xr.maakbasis@protonmail.com

Digitaal en digitale print
We hebben verschillende type afbeeldingen. De volgende
afbeeldingen kan je gebruiken in je digitale ontwerp en vervolgens
kan deze online gepubliceerd worden of worden uitgeprint.

04 Download pakket digitaal/print

Digitaal en digitale print (pixel)

05 Download pakket digitaal/print

Digitaal en digitale print (pixel)

06 Download pakket digitaal/print

07 Download pakket digitaal/print

Vector Prints / Houten Stempels

08 Download vector stempel pakket

Vector Prints / Houten Stempels

09 Download vector stempel pakket

Vector Prints / Houten Stempels

10 Download vector stempel pakket

Vector Prints

TEKST INPLAKKEN

11 Download vector pakket

Vector files

12 Download vector pakket

Vector files
Icons have been developed for online and instructional use:

EXTINCTION REBELLION ICON SET
Map placemarker

Citizens Assembly

International Rebellion

Action

Our Demands

Events

Wellbeing

Art group

Local groups

Climate emergency

Information

Drones

13 Download iconen

In

Vector files
EXTINCTION REBELLION ICON SET
International
Rebellion
Map placemarker

Citizens Assembly

Our Demands

Tell the Truth

Local groups

Airport
pauseAssembly
Citizens

Community

Act
Now
Events
International
Rebellion

Legal

Events

News

Climate emergency

Wellbeing

Resources

Climate emergency

14 Download iconen

Action

Information

Art group

This is an Emergency

Drones

Burgerberaad
De bijen in een kring is specifiek ontworpen als icoon voor burgerberaad.
Achter de downloadlink zitten meer burgerberaad bestanden zoals posters,
stickers, vierkantjes, werkbestanden en het burgerberaadboekje.

15 Download burgerberaad pakket

ONTWORPEN
MATERIAAL.
ONLINE BANNERS,
POSTS, FLYERS,
STICKERS & MEER

Online Banners

16 Download online banner
pakket

A5 & A6 flyers en frontjes
DE
PLANEET
HEEFT JE
NODIG

DE REBELLIE

VOOR HET LEVEN
Onder andere Beloega’s hebben ons nodig om in actie
te komen voor onze habitat. Rebelloega voor het leven!

The Rebellion for life ~ Among others the Beluga’s need
us to take action for our habitat. Rebelluga for life!

17 Download Flyerpakket

TIJD VOOR
SOLIDARITEIT
EN EERLIJK
KLIMAATBELEID

A3 Posters
DIAGNOSE:

METAMORFOSE

KOM GEZELLIE BIJ

DE REBELLIE

EN STA MET ONS OP VOOR BETER KLIMAATBELEID
Volg een lezing, introductie,
training, sociaal evenement of
een actie bij jou in de buurt.

Sluit je aan bij een lokale groep,
word onderdeel van een werkcirkel.
Er zijn vele rollen in de beweging,
ook achter de schermen.

Ondersteun ons door te
doneren
via QR

WWW.EXTINCTIONREBELLION.NL

WIJ WILLEN

ER IS GEEN

KLIMAAT

BURGERBERAAD

PLANEET B

We bevinden ons in klimaat- en ecologische crisis. De politiek slaagt er niet in om het leven op aarde te beschermen.
Daarom komen wij in opstand voor het leven en eisen we een Burgerberaad. In een Burgerberaad wordt een groep mensen
geloot die samen een goede afspiegeling van de samenleving vormen. Deze groep wordt geïnformeerd door experts en komen
samen tot voorstellen voor de aanpak van de klimaatcrisis. Met eerlijk klimaatbeleid wat breed gedragen is tot gevolg,
door burgers besloten!

#BURGERSBESLISSEN

Meer weten over burgerberaad? Lees de burgerberaadgids op www.extinctionrebellion.nl/burgerberaad
Meer weten over Extinction Rebellion NL of wil je meehelpen? Kom naar een meetup in de buurt! Check de website /events.

18 Download Posterpakket

A3 Posters voor Coronatijd

19 Download Posterpakket

A3 ‘empty belly’ posters
Er is ruimte leeg gelaten om informatie in te plakken over een lokaal
evenement / actie.

LEZING:

KLIMAATCRISIS
HOE HET ZIT EN WAT WE ER AAN KUNNEN DOEN

Plak hier actuele infromatie in - Lettertype Crimson 95mmx265mm - Lettergrootte 14

Iedereen is welkom en er zal na de lezing tijd zijn voor vragen en antwoorden.
Kijk op www.extinctionrebellion.nl/events voor lezingen, introducties, trainingen en acties.
Check ook onze verschillende socialemediakanalen en kom met ons in actie. #nuhetnogkan

20 Download Posterpakket

Stickers
Stickers A6

Stickers 95mm rond of vierkant gesneden (101x101mm)

21 Download Stickerpakket

Spraystencils

22 Download Stencilpakket

Moderebellie / Fashion Action

23 Download Fashion Action
Pakket

VUL DIT AAN!
Stuur je creaties
op naar ons
Maak een submap die begint met een volgnummer en geeft je bestanden
duidelijke namen en upload ze in de NEXTCLOUD!
Of stuur het op naar xr.maakbasis@protonmail.com

