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Het nieuws van juli, augustus en september
2018.
Inloopdagen
Op 28 en 29 juli, 25 en 26 augustus en 29 en
30 september zijn er open dagen waarop U
informatie
en
hulp
kan
krijgen,
weefgetouwen kan proberen, cadeaus of
weefgaren en -gerei kan halen. Er staat
uiteraard altijd een kopje koffie voor U klaar.
Zat. 10-18 uur, zo. 12-18 uur. Een afspraak
maken op een andere dag kan ook. Liefst
even bellen.
Cursussen tot midden 2019
Basis weven
basis 1:
2018: 2-6 juli, 8-12 okt.
2019: 7-11 jan. 8-12 april
basis 2:
2018: 23-27 juli
2019: 14-18 jan., 23-27 april
basis 3:
30 juli-3 aug., 6-10 mei 2019
basis 4:
6-10 aug. 2018

Voorbij de basis
Dubbelweefsels: 20-24 augustus
Taqueté en samiet: 28 jan-1 feb. 2019
Voorbij de basis: Monnikenrand, Honingraat
en Corduroy: 11-15 maart 2019
Ikatweek: 27-31 mei 2019
Themadagen
Introductie Kaartweven: 5,6 en 7 juni 2019
Introductie Bandweven: 27 en 28 juni 2019
Zomer Cursus
Verven met planten: 16-20 juli. In de buurt
van Barcelona woont de Zwitserse Cornelia
Blümli. Ze verft al meer dan 20 jaar met
planten. Haar kleuren zijn zo prachtig dat ik
haar gevraagd heb om hier in Finsterwolde
een workshop te komen geven. Op het
programma staan het beitsen en verven van
eiwit- en cellulose garens. Kosten inclusief
materiaal €475,00. Meer informatie via de
mail (mirjawark@yahoo.com) www.cornblume.com

Linnen garens geverfd met diverse planten
Keperweefsels in wol van cursisten in mei 2018

Etnisch weven
Kelim tapijten: 3-7 sept.

Golden Haand is te vinden op:
22 en 23 sept.: Textilmarkt in het klooster
van
Benedictbeuern
in
Beieren.
www.textilmarkt-benediktbeuern.de

Andere technieken
Kaartweven en twijnsplitsen zijn twee
structuren waar niet veel gereedschap en
niet veel garen voor nodig is. Technisch zijn
het wel technieken die uiterst gecompliceerd
kunnen worden. Linda Hendrickson is er
helemaal ingedoken en schijft boeken en
maakt video’s. www.lindahendrickson.com

Een kaartweefsel van Linda Hendrickson

Weefopleidingen
* CVO Gent in België geeft modulaire
cursussen in dagdelen. cvo.gent
* De ambachtelijke Weverij in Amsterdam en
elders heeft een basis- en een professionele
opleiding. www.ambachtelijke-weverij.nl
* Golden Haand weefcentrum geeft weekcursussen in ambachtelijke vaardigheden.
Weefuitje-of vakantie
* Denemarken: De David Collectie in
Copenhagen is een particulier museum met
gratis toegang. Er zijn prachtige doeken
tentoongesteld in donkere kamers waar de
druk op de lichtknop de topstukken enkele
minuten belicht. De audiotour is daarbij heel
informatief. www.davidmus.dk
* Duitsland: Handbediende Jacquard weef
getouwen zijn in actie bij Spinnwebkate van
Angelika Rölke. www.spinnwebkate.de
Tentoonstelling
* juli, augustus en september: Licht en
Schaduw: expositie van hedendaags hand
geweven damasten. Mariakerk, Bears (Fr). Di
t/m zo 13-17 uur. Door damastweversgilde.
15 en 29 juli en 12 aug., 14.30 uur: Lezing
“Damast uit de Kast” door Netty Weenink.

Nadenkertje
Monica Bota Moisin is een advocaat uit
Roemenië die is opgestaan voor de “Cultural
Intellectual Property Rights”. Ze zag hoe
ontwerpers zonder schroom etnische
kostuums kopieerden en in lage lonen landen
lieten produceren. Dior heeft een Roemeens
vest uit de Bihor regio nagemaakt en op de
catwalk presenteren ze het als hun eigen
ontwerp. Als specialiste in patenten
realiseerde ze zich dat er voor etnische
identiteiten geen patentrecht bestaat. Ze is
druk doende daar wat aan te doen. Luister
naar haar inspirerende TedxTum Talk via haar
website. www.culturalintellectualproperty.com
Twee van de bedrijven die aangesloten zijn
en dus mèt lokale bevolking producten maakt
zijn Swara aboutswara.com en Abury abury.net.

L: Inuit Parka, R: een KTZ versie op de catwalk in 2015

Mooi initiatief
* Bebali Foundation helpt etnische volken in
Indonesië om in hun levensonderhoud te
voorzien door duurzame initiatieven. Ze
stimuleren gezamenlijk ondernemerschap en
bosbeheer
en
traditionele
cultuur.
www.bebali.org . Het ‘plant beits project’ is een
apart onderdeel van Bebali. Ze geven de
ververs die werken met natuurlijke
verfstoffen een unieke methode om hun
garens te beitsen met niet chemisch
geproduceerde stoffen. plantmordant.org

indigo

Evenementen Nederland
* 29 en 30 september: Ambacht in Beeld
Festival, Amsterdam ambachtinbeeldfestival.nl
* 27 en 28 oktober: Crafts Council
Studioroute. Golden Haand doet mee en
geeft een doorlopende workshop kaart- of
bandweven die een uur duurt en €5,00 kost.
craftscouncil.nl

* 3 november: landelijke dag weefnetwerk:
thema ‘feest’. Lezing: Feestelijkheden van
hier en daar; Mirja Wark www.weefnetwerk.nl

rupsen van de Chronometa Postica 15 cm
grote cocons. Als de vlinders uitkomen vallen
de cocons op de grond en dieren die ervan
eten worden ziek doordat de cocon opzwelt.
Nu dorpelingen ze verzamelen is dit
probleem opgelost. De cocons worden
natgemaakt en met de hand gesponnen en
tot een prachtige wilde zijde verweven.
www.strawberries-fabrics.nl
www.strawberries-fashion.nl

* Door Loan Oei is op het textielcommissie
symposium de Cantonese ‘Mudsilk’ onder de
aandacht gebracht. Meer informatie over dit
ongelofelijke proces om zijde te kleuren met
yams en daarna te behandelen met modder
is te vinden op spadesandsilk.com en op een
video vimeo.com.

Evenementen elders
* Duitsland: 18 en 19 aug.: Feine Stiche: 6e
Textilkunstmarkt Kloster Brunnshausen in
Bad Gandersheim. feine-stiche-textilkunstmarkt
Symposia
8 november: Textielcommissie: non woven.
Non-woven is vlies dat direct van vezels
of filamenten is gemaakt.
www.textielcommissie.nl

Makers van mooi weefwerk
Als je productie weeft valt het niet mee je
afzetmarkt te vinden. Meerdere makers
vinden Etsy en installeren daar hun winkel.
Bijvoorbeeld Alida Honigh. Kijk maar hoe
goed dat eruit ziet. WeefatelierAlida

Mooi
* Els Visser begon Strawberry Fabrics om
voor al de mooie stoffen die ze zag in verre
landen
tijdens
haar
werk
als
landbouwconsulent een markt te vinden. Dan
kunnen lokale mensen aan de productie een
inkomen verwerven en gaat de techniek niet
verloren. Mij boeide haar verhaal over
Kalahari zijde: In acaciabomen spinnen

foto: Kate Blair

Werkplaatsen
* Ateliers Tournaisiens de Tapisserie is een
bedrijf in het Belgische Doornik (of Tournai)
waar oude tapisserieën gerestaureerd en
gereinigd worden, moderne geweven, garens
geverfd en onderzoek gedaan.
www.crecit.com

* Ora Pro Nobis in Stekene België is een
handtuftatelier dat het gehele productie
proces in eigen huis beheert. Ze werken tot
485 cm breed en maken ook in opdracht
tapijten. (Ora pro nobis betekent: bid voor
ons) www.orapronobis.eu
Garens
* Cordi atelier in Groningen heeft altijd een
grote voorraad weefgarens in de winkel.

Denk aan Zweedse wol, cottolin en linnen
alsook Engelse tweed. www.cordiatelier.nl
Boek
* The Silk Industry in Amsterdam and
Haarlem 1585-1750 door Sjoukje
Colenbrander www.primaverapers.nl

Vraag en aanbod
Louët kaardmolen: grof beslag, in goede
staat. Info: mirjawark@yahoo.com.

* Varpapuu weefgetouw: contramarche, 100
cm weefbreedte, 8 schachten, 10 trappers.
Info: mirjawark@yahoo.com

* Die Tafelwäsche des Ordens vom Goldenen
Vlies door Mario Döberl. Een boek over de
oudste behouden gebleven linnen
damasten. abegg-stiftung.ch
Detail van de wollen ikat met meekrap die Lea in mei maakte

Geld: De kosten van een weekcursus zijn €350,00.
Inbegrepen zijn: cursusboek, garens, koffie, thee en
lunch. Maar ook het gebruik van een weefgetouw en
alle benodigde accessoires. Korte cursussen kosten
€70,00 per dag, exclusief materiaal.
Huur van getouwen: Na het volgen van een cursus is
er de gelegenheid een getouw (Jane 40 of 70 van
Louët) met accessoires te huren, met mogelijk ook een
onderstel of bank erbij. De huurprijs is €25,00 per
maand. In mindering te brengen op eventuele
aankoop. Bank, onderstel of scheerbalkjes €10,00 per
maand. Maximale huur is een jaar.

Golden Haand Weefcentrum
Hoofdweg 2
9684 CG Finsterwolde
06-20395671
Eko
Ho&Mulder maken tassen en accessoires van
restmaterialen die diervriendelijk en
veganistisch zijn en in Nederland gemaakt.
Zeilmaker technieken maken de items sterk
en duurzaam en praktisch. homulder.com

IBAN: NL07TRIO0198572298 (BIC: TRIONL2U)
mirjawark@yahoo.com
www.mirjawark.nl en www.goldenhaand.nl
www.facebook.com/GoldenHaandWeefcentrum
Deze Gazet mag je doorsturen naar mensen waarvan
je denkt dat ze het leuk vinden.

