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Coördinatoren per provincie
Intussen zijn een aantal coördinatoren bekend.
De coördinatoren:
Zullen binnen de eigen provincie aanspreekpunt zijn,
Gaan leden in de provincie motiveren om stukken in te leveren voor het festival,
Zoeken vrijwilligers voor het Textielfestival in 2020,
Geven signalen vanuit de provincie door aan ons (de werkgroep TF: Marjolein en
Hedwig)
Maken promotie voor het kunstenaarsproject
Maken promotie voor het Textielfestival
Friesland: Antsje Terpstra, zij zoekt nog iemand anders die haar wil ondersteunen.
Groningen: Ietje de Graaf
Drenthe: ??
Overijssel: ??
Gelderland: heeft niemand kunnen vinden. De commissie geeft de nodige informatie
door aan haar leden in de eigen provincie.
Noord-Brabant: ??
Zeeland: Lilian vd Bosch en daarna haar opvolgster
Zuid-Holland: Annelot Steneker
Noord-Holland: de provinciale textielkunstcommissie
Flevoland en Utrecht: Hannie van Dien

Landelijke cursussen
De landelijke cursussen tapisserie gaan niet door. Het is te moeilijk gebleken om alles
voor elkaar te krijgen. Bovendien ontstond onduidelijkheid over de status van deze
cursussen. Én Friesland en Noord-Holland hadden al een cursus tapisserie in de
planning staan.

Idee!
Noord-Holland heeft het idee geopperd om groepswerkstukken in te leveren voor het
festival. Als voorbeeld geven zij hiervoor de kimono's die door een aantal leden zijn
gemaakt. De kracht van dit soort werkstukken is het aantal. Dus in een
groepspresentatie zullen ze mooi uitkomen.
We vragen de provincies om na te denken over het realiseren van groepswerkstukken

in de eigen provincie. Het is wel de bedoeling dat het gebaseerd is op één van de drie
thema's; bagage, over grenzen, denkend aan thuis.
Noord-Holland zal op 4 december, op de bijeenkomst voor de provinciale
handwerkcommissies, voorbeelden meenemen die passen in zo'n groepswerkstuk. Zijn
er andere provincies met voorbeelden? Neem het ook mee op 4 december!

Cursus museum als inspiratiebron
Net als op het festival in 2015 worden cursussen gegeven in een aantal musea en onder
leiding van een kunstenaar.
Zowel leden als niet-leden kunnen zich hiervoor opgeven. Leden krijgen korting.
De cursus is voor eigen rekening. De voorwaarden om mee te doen en andere
informatie over deze cursussen is binnenkort te vinden op de website van het
Textielfestival.

Alle informatie nog eens op een rij
Al langere tijd wordt er gewerkt aan de organisatie van het Textielfestival in mei 2020
en worden steeds meer dingen duidelijk.
Het festival wordt elke vijf jaar door STIDOC georganiseerd om een uitgebreid beeld
te schetsen van wat er gemaakt wordt door amateurs en professionals die met
textiele materialen werken.
Het is vooral ook een podium voor de verschillende textielverenigingen om zich te
presenteren en om samen te werken, zowel onderling als met musea, scholen en
kunstenaars.
Het doel is om tijdens de festivaldagen zoveel mogelijk geïnteresseerden te laten
genieten van ambachtelijke en vernieuwende, eigentijdse textielkunst.
De Pieterskerk in Leiden zal weer het kloppend hart zijn van het festival.
Hier wordt al het ingezonden werk gepresenteerd , is een arts en crafts markt, een
leveranciersmarkt en kun je meedoen aan allerlei kleine projecten die de
verschillende verenigingen aanbieden.
Wat kun je vooraf zelf doen , maken of waar kun je je voor inschrijven?
1. Als lid van Vrouwen van Nu kun je één- of meer werkstuk(ken) inleveren in een
door jou gekozen handwerk- of andere textieltechniek waarbij je een keuze
kunt maken uit de volgende thema’s:

-Over grenzen
-Denkend aan thuis
-Bagage
De richtlijnen hiervoor vind je op onze eigen website
www.vrouwenvannu.nl/textielfestival
2. Iedereen kan meedoen aan de internationale textielwedstrijd met als thema
“Windstreken”
Alle informatie hierover vind je op de website www.textielfestival.nl
3. Je kunt je vanaf januari 2019 aanmelden voor het project “Museum als
inspiratiebron”
Een vierdelige masterclass onder leiding van een kunstenaar .
Je maakt een werkstuk wat tijdens het Textielfestival wordt geëxposeerd in het
museum waar je je inspiratie hebt opgedaan.
Het hoe en wat zal uitgebreid worden toegelicht op www.textielfestival.nl
4. Er komt weer een kunstenaarsproject. Elke vereniging wordt gekoppeld aan
een kunstenaar die een groot project bedenkt waarvoor alle leden van de
vereniging werk kunnen insturen.
In de loop van 2019 wordt bekend gemaakt wat het project voor Vrouwen van
Nu is . Houd hiervoor ons Magazine, onze website, de nieuwsbrief en de
Facebook pagina’s in de gaten.
Er wordt inmiddels ook gewerkt aan de samenstelling van een workshopprogramma..
De informatie daarover kun je t.z.t. ook op de website van het Textielfestival vinden.
Heb je vragen of suggesties? Wil je je abonneren op onze nieuwsbrief? Stuur even
een mailtje naar:
Marjolein van der Eijk hoevedebiesbosch@hotmail.com of
Hedwig Hartmans hedwighartmans@hotmail.com

