
Pak je typemachine in 
en kom op 13 april naar de 

T y p e - I n 
WAT IS EEN TYPE-IN?
Een type-in is de vroegere variant van een lanparty. Enthousiastelingen 
komen bij elkaar, nemen (als ze die hebben) een aantal typemachines mee 
en deze zijn vervolgens beschikbaar voor gebruik. Of het nu is omdat je 
een haiku wilt typen, bezig bent met het schrijven van een boek, het 
gewoon eens uit wilt proberen of de mechanica van dichtbij wil bekijken, 
alles mag (zolang ze maar niet beschadigen). En ook zonder eigen 
typemachine ben je van harte welkom!

WAT GAAN WE DOEN?
Tijdens deze type-in staat een screening 
gepland van de Typewriter Movie. In mei 2010 
is er op Wired een artikel geplaatst over de 
laatste generatie van typemachinereparateurs. 
Twee documentairemakers lazen dit, spraken 
erover en bedachten dat ze hier een docu-
mentaire over moesten maken. Tijdens hun 
onderzoek kwamen ze erachter dat de type-
machines nog niet volledig begraven zijn in 
de geschiedenis. Er zijn vandaag de dag nog 
veel mensen die ze gebruiken. Vervolgens zijn 
ze een kickstarter project gestart. Tijdens 
hun onderzoek bleek de typemachine nog niet 
zo vergeten te zijn als ze dachten en hebben 
ze de plannen voor hun documentaire aangepast. 
In november 2012 is de film afgerond en nu 
zijn ze bezig deze wereldwijd te distribueren. 
Een trailer van het resultaat en uiteraard meer info kun je vinden op 
typewritermovie.org

WAAR EN WANNEER?
Op zaterdag 13 april 2013 in Hack42, Koningsweg 23a te Arnhem. 
Schrijf je in op: https://www.facebook.com/events/144094712424771/

Routebeschrijving vanaf de A12 vanuit het westen:
- Neem afslag 25-Oosterbeek in de richting van Arnhem.
- Ga na 1,6 km linksaf richting Schaarsbergen/Otterlo (N310).
- Ga bij de T-splitsing rechtsaf en rijdt rechtdoor tot de eerste rotonde.
- Het voormalig militair terrein “Kamp Koningsweg Noord” waar Hack42 gevestigd is, 

bevind zich aan de linkerzijde van de weg.
- Bezoekers kunnen het telefoonnummer bij het hek bellen om deze te laten openen. 

Hack42 zit in pand KKN6, het derde grote gebouw aan de linkerkant van de oprijlaan.

http://www.wired.com/rawfile/2010/05/gallery-typewriters/
http://www.kickstarter.com/projects/1454917152/typewriter-documentary

