Studio Textielfestival 2021 dit najaar en alleen online
In November 2020 is besloten om het vijfjaarlijkse Textielfestival in Leiden een hybride opzet te
geven: gedeeltelijk fysiek in Leiden en gedeeltelijk online. Het coronavirus blijft echter zodanig
verrassen dat het niet verantwoord is om half mei in Leiden een Textielevenement te houden.
Daarom wordt de opzet van het festival teruggebracht naar alleen online en de datum verschoven
naar een nader te bepalen moment in het najaar. De 7 grote textielverenigingen en Museum de
Kantfabriek (verenigd in STIDOC) willen hun leden, deelnemers en andere belangstellenden geen
gezondheidsrisico laten lopen en hebben daarom dit besluit moeten nemen.
Besloten is om alle films over de bouwstenen van het festival (wedstrijd, kunstwerken verenigingen,
workshops, museum masterclasses e.d.) te gaan maken in de loop van dit jaar op een moment dat dit
weer verantwoord mogelijk is. Deze films worden dan in het najaar op een nog nader te bepalen
moment online uitgezonden. Vrij toegankelijk en nog steeds onder de naam Studio Textielfestival
De afspraken met alle samenwerkingspartijen moeten we helaas annuleren. De mensen die al een
kaartje hebben gekocht, een workshop hebben betaald, of deelnemen aan de Textielroute krijgen
hun geld terug. De procedure voor het terugbetalen wordt half februari opgestart en omdat dit
handmatig gedaan wordt zal het enige tijd duren voordat die is afgerond. Mensen die op 5 maart
nog niks hebben gehoord kunnen zich melden via annuleren@textielfestival.nl.
Het STIDOC-bestuur vindt het heel spijtig dat deze beslissing genomen moest worden maar vindt de
gezondheidsrisico’s voor alle deelnemers te groot. Wel wil het bestuur nog steeds graag een
positieve afronding geven aan alle voorbereidingen voor het festival door de prachtige textielwerken
die daarin zijn ontstaan online aan iedereen te laten zien.
Berichten over de datum waarop de online-uitzendingen zullen plaatsvinden volgen t.z.t. op de
websites van het TextielFestival (https://www.textielfestival.nl/), die van de textielverenigingen en
op de Textielplatform website (https:/www.textielplatform.nl).

