Textielfestival 2020
nieuwsbrief september 2018

Coördinatoren per provincie.
De reacties vanuit de provinciale handwerkcommissies zijn overwegend positief.
Het resultaat van de belronde langs de commissies heeft al een aantal coördinatoren
opgeleverd.
Wij zijn daar heel blij mee, want dit maakt de communicatie een stuk eenvoudiger.
Willen de provincies die nog geen coördinator hebben doorgegeven dat alsnog doen
bij Hedwig Hartmans.

De internationale wedstrijd:
De informatie hierover heeft al in verschillende handwerktijdschriften gestaan en is
ook te vinden op de website van Vrouwen van Nu.
Op facebook verschijnt ook een stukje hierover. Zowel op de algemene VvN pagina
als op die van het Kennisnetwerk Textiel.
Er zal hierover ook een stukje verschijnen in het magazine en in de nieuwsbrief van
VvN
Iedereen mag aan de wedstrijd meedoen.

Website:
Op de homepage van Vrouwen van Nu is een blokje aangemaakt voor het
Textielfestival.
Dit gaat vanaf nu langzaam gevuld worden.
De informatie over de in te leveren werkstukken voor het Vrouwen van Nu gedeelte
in de Pieterskerk staat er al op.
De informatie over de internationale wedstrijd staat er ook op.
Op de pagina van het Kennisnetwerk Textiel is ook een blokje aangemaakt. Dit
verwijst door naar de informatie op de homepage van VvN.

Het Textielfestival moet gaan leven!
Dit is de grootste uitdaging. Hoe zorgen we dat iedereen enthousiast wordt.
Een aantal dingen gaan we daarvoor doen:
• Zo veel mogelijk met iedereen praten over het TF
• Maandelijks onze TF-nieuwsbrief uitbrengen. Deze krijgen jullie in je mailbox,
maar zal ook te vinden zijn op de website en op facebook (Vrouwen van Nu en
Kennisnetwerk)
• Informatie leveren aan de bezoekers van de Vrouwen van Nu beurs in oktober

•

•
•
•

in Etten-Leur.
Bezoeken van het vijf-provincien overleg van de provinciale
handwerkcommissies in het noord-oosten van het land. Hierbij het TF
promoten.
Bezoeken landelijke dag provinciale handwerkcommissies op 4 december
2018. Hierbij het TF promoten
Regelmatig berichtjes op de facebookpagina's van VvN en KT. De frequentie
zal richting het TF toenemen.
Landelijke cursus organiseren. Thema 'over grenzen', techniek: tapisserie obv
boekje van Maria van Hemert.

Landelijke cursus
We hebben een docent gevonden die in Zuid-Holland een cursus wil gaan geven en
één die in Groningen (noord-nederland) een cursus wil geven.
Verder worden in de provincies Noord-Holland en Friesland al cursussen tapisserie
gegeven. Met deze docenten zijn we in overleg of zij tijdens de cursus het boekje
over tapisserie van Maria van Hemert extra aandacht willen geven en of zij de
cursisten willen aanmoedigen om werk te maken voor het TF.
We zijn nog in overleg om een docent te vinden in Gelderland.
Verder gaan we een oproep doen op facebook om werkjes te vinden die mensen
vroeger gemaakt hebben naar aanleiding van de boekjes van Maria van Hemert.

Werkgroep TF
De werkgroep gaat in november officieel van start. Marjolein van der Eijk en Hedwig
Hartmans hebben hierin zitting namens de Vrouwen van Nu.
Iedere textielvereniging aangesloten bij het STIDOC levert twee mensen voor deze
werkgroep. Zij zullen de uitvoerende taken binnen de vereniging gaan coördineren en
op zich gaan nemen.
Hieronder nog even op een rij wat van de Vrouwen van Nu te zien zal zijn in de
Pieterskerk in Leiden tijdens het TF

Wat is er straks van de Vrouwen van Nu te zien
De gezamenlijke verenigingen presenteren zich op het Textielplein en elke vereniging
heeft daar ruimte om zich te presenteren met een tentoonstelling van de door de leden
gemaakte werkstukken en PR voor de vereniging.
Voor het werk van Textielkunst Nu wordt hierbinnen ruimte vrij gehouden.

De individueel in te leveren werkstukken moeten op een van de drie vastgestelde
thema's gemaakt worden:
Over grenzen
Denkend aan thuis
Bagage
Deze werkstukken moeten voor 1 september 2019 digitaal ingeleverd zijn. Het werk
hoeft dan nog niet af te zijn, maar op de foto('s) moet wel duidelijk te zien zijn hoe
het eruit gaat zien.
De werkstukken worden dan in november 2019 geselecteerd n.a.v. de foto's.
Het is belangrijk dat de foto's van goede kwaliteit zijn, want er wordt in eerste
instantie op de foto's geselecteerd. Een professionele fotograaf kan daarbij uitkomst
bieden.
De geselecteerde werkstukken worden dan in januari 2020 fysiek beoordeeld en dan
vindt ook de uiteindelijke selectie plaats.
Deze selectieprocedure is bedacht om kwaliteit beter te kunnen waarborgen.
Er komt in de Pieterskerk weer een plek om informatie over de vereniging te laten
zien, ledenwerving.
Er zullen weer demonstraties gegeven worden.
Wat komt er verder in de kerk
arts en crafts markt
leveranciersmarkt
kunstenaarsexpositie
vier kunstenaarsprojecten (zoals vorige editie de benen). Kunstenaars zijn nu nog niet
benaderd.
De werkstukken van de internationale wedstrijd.
Heb je vragen?
Heb je opmerkingen?
Wil je helpen?
Heb je ideeën?
Wil je ons spreken?
Schroom niet!
Bel:
Marjolein van der Eijk: 078-6183981 of 06-25297147
Hedwig Hartmans: 06-41314176
mail:
Marjolein van der Eijk: hoevedebiesbosch@hotmail.com
Hedwig Hartmans: hedwighartmans@hotmail.com

