Aan alle Vrouwen van Nu,
Twee unieke workshops voor vrouwen die zin hebben in creativiteit of je nu een
beginner of een gevorderde bent, je bent welkom. Zin om mee te doen, meld je dan
aan.
Textieldag op 30 september 2021 en de Kerstworkshop op 27 november 2021.

Kerstworkshop 2021
Het idee voor de Kerstworkshop van 2020 kwam
door Corona helaas niet tot wasdom. Dit tot grote
teleurstelling van velen. Voor de kerst van 2021
doen we een herhaalde poging en planten het
zaadje nog eens en wel op zaterdag 27 november
2021. Als de omstandigheden ons goed gezind zijn
staat niets de groei van een unieke kerstboom in
de weg.
Wij zorgen voor een vruchtbare bodem bestaande
uit een scala aan witte en zilveren bandjes,
kantjes, kralen, stofjes, belletjes, garens en deskundige begeleiding; de
deelneemsters leveren de creativiteit. Het is misschien overbodig te vermelden, maar
de inzet van eigen materiaal naast datgene dat wordt aangeboden, verhoogt de
diversiteit in grote mate. Alles tezamen, ingrediënten voor ”een boomrijke Kerst”.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Aanmelden mail:

Docenten:

zaterdag 27 november 2021
10.00- 15.00 uur
de ”Oude school”, Dorpsweg 70, 1711 RK Hensbroek
€ 30,--, inclusief materiaal en diverse consumpties
Eigen broodje meenemen.
liazwart@upcmail.nl
Je ontvangt na opgave een bevestiging inclusief een banknummer
voor overmaking van de kosten en op tijd een lijst met mee te
nemen spullen.
Lia en May.

Textieldag 2021
Foto’s, foto’s en nog eens foto’s. Er zijn van die dagen dat de wereld veelal wordt
gezien door het oog van de camera. Met als gevolg computers en telefoons vol
afbeeldingen, dozen met foto’s en stapels albums. Foto’s worden opgeborgen en
komen niet meer van hun plaats.
Haal de lievelingsfoto onder het stof vandaan,
dit kan zijn: een mooie natuuropname, een
portret, een groepsfoto, een afbeelding van een
huisdier enz. enz. De gekozen foto ondergaat
een metamorfose en zal daardoor vast en zeker
niet verdwijnen in de vergetelheid,
misschien krijgt het werkstuk door de
toevoegingen wel een ere plaats.

De originele foto (zwart/wit of kleur) blijft intact, een kopie uit de printer van de
gekozen foto wordt op stof overgebracht en ondergaat bewerkingen naar keuze b.v.
vergroten, delen weglaten, verscheuren, verknippen en borduren.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Docenten:

donderdag 30 september
10.00- 15.00 uur
de “Oude school”, Dorpsweg 70, 1711 RK Hensbroek
€ 25,--; inclusief materiaal en consumpties, een broodje
meenemen.
Lia en May.

Zin om mee te doen: aanmelden via de mail: liazwart@upcmail.nl
Goed om te weten: na opgave volgt een
bevestiging met een banknummer ter
voldoen van kosten en op tijd krijg je een
lijst met benodigdheden waaronder info
omtrent de mee te nemen foto (‘s).
We hopen jullie te ontmoeten,
May en Lia.
www.vrouwenvannu.nl/noord-holland
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