I attended one of Henrik's winter workshops in Copenhagen, specifically on polymer photogravure and I learnt far more
than I had expected over the two days.
We covered the process on the first day and made a print and on the second day we made several more. There are
several people in Europe offering workshops in polymer photogravure, but Henrik has been doing this longer than the
rest and you benefit from the depth of his practical experience. What I found very useful was that Henrik explained
how to make your own UV exposure unit and vacuum frame ‐ although you can buy them through his website too.
Fionnbharr O'Suilleabhain, Ireland

"Amazing days with lots of learning and superb guidance from a skilled and experienced tutor. We’ll be back.”
Elin & Hildegunn, teachers at the University of Stavanger, Norway

”Henrik er en fantastisk vidende og humoristisk underviser og en kæmpe kapacitet indenfor alle aspekter af
fotogravure. Han vejleder vidende om alt fra udvælgelse af billedforlæg, redigering i photoshop (eller gimp),
udprintning, belysning, fremkaldelse og tryk. Henrik sørger for at kurset har en fin fremdrift, men har samtidig tid til at
besvare spørgsmål, fortælle spændende anekdoter og være opmærksom på den enkelte kursists specielle ønsker. Jeg
kan kraftigt anbefale kurset til alle, der gerne vil dygtiggøre sig i fotogravure og giftfri trykteknikker.
Lars Degnbol, Grafisk designer mDD

This weekend‐photogravure course at Henrik Bøegh has been wildly exciting. It is a wonderful pedagogical course,
where you get through all the processes several times. Henrik is a very skilled and welcoming teacher who pours out
his great knowledge, experience and tips. I´ve got a lot of new and exciting knowledge. I can highly recommend the
course.
Birgitte Arnvig

Jeg vil hermed gerne varmt anbefale Henrik Bøegh’s kurser i både Non Toxic Dybtryk og Fotogravour. Begge kurser har
givet mig indsigt i professionelle og giftfrie arbejdsprocesser, samt en stor lyst til at udtrykke mig gennem disse smukke
arbejdsmetoder. Aldrig har mine grafiske og fotografiske arbejder taget sig så godt ud, som efter Henriks kyndige
vejledning.
Søren Alfred Olsen ‐ Mandoverbord

Det har været et par meget lærerige og inspirerende dage, meget eksklusivt med kun 4 deltagere, så der var tid til alle
kunne få personlig vejledning.
Merete Bartholdy

Jeg har været på weekendkursus i fotogravure hos Henrik Bøegh og var begejstret. Henrik er en dygtig underviser
og er fagligt meget vidende. Der var en hyggelig atmosfære, man lærte teknikkerne stille og roligt, og fik den hjælp
undervejs man havde brug for. ‐ Jeg vil helt sikkert melde mig til et af Henriks kurser igen."
Lene Birke

Jag är MYCKET nöjd med disse intensiva dagarna, och jag uppskattar verkligen din öppenhet och vänlighet, samt att
där uppstod en fin och öppen stämning i gruppe tack vara ditt lugn och trygghet. Det som jag också imponerades över
var ditt pedagogiska/metodiska upplägg för kursen ‐ en genomgång av alla moment innan vi själva fick prova
på processen. Klara instruktioner för varje delmoment samt en noggrannhet som jag uppskattade.
Leif H/Gnesta , Sverige

Det var en ren fornøjelse at være i nærheden af din ekspertise og dine pædagogiske evner! Jeg føler mig klædt godt på
til at fortsætte med teknikken, takket være dig. Jeg er utrolig glad og taknemmelig for at jeg fik lov til at opleve dig og
dit unikke Eksperimentarium.
Susanne Rosencrantz

"Super inspirerede kursus med intens og nærværende undervisning :‐)
Mette Philipsen

Kurset var nøje tilrettelagt, der var tænkt på de mindste detaljer og jeg følte mig ledt rigtig godt igennem hele forløbet.
Udover de grundlæggende tryk‐metoder var der endog også tid til at man kunne “freestyle” og eksperimentere lidt, og
jeg kunne tage en fin lille bunke tryk med mig hjem søndag eftermiddag.

Lisa Strøander, illustrator

Weekend‐fotogravure kurset hos Henrik Bøegh har været vildt spændende. Det er dejligt pædagogisk, hvor man
kommer alle processer igennem flere gange. Henrik er en dygtig imødekommende underviser, der øser ud af sin store
erfaring og mange tips. Jeg er kommet hjem med meget ny og spændende viden. Kan varmt anbefale kurset.

