Introductie Band weven: 15 en 16 juli
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Het nieuws van januari, februari en maart
2020.
Inloopdagen
Op 25 en 26 januari en 22 en 23 februari en
28 en 29 maart zijn er inloopdagen waarop U
informatie en hulp bij weefproblemen kan
krijgen, diverse weefgetouwen kan proberen,
cadeaus of weefgaren en -gerei kan halen. Er
staat natuurlijk altijd een kopje koffie/thee
voor U klaar. Zat. 10-18 uur, zo. 12-18 uur.
Een afspraak maken op een andere dag kan
ook. Liefst even bellen.

Specialisatie weken
Vanaf januari 2020 vallen alle 5 dagen
durende vervolg cursussen onder de noemer:
specialisatieweken.
Technische onderwerpen als Dubbelweven,
Taqueté en Samiet, Schijnpatronen en
Voorbij de Basis A, B, C en D (zie website voor
inhoud) en etnische technieken als o.a.
Omaanse banden, Magische weefsels van
Libië en Kelims. Ook verf- en ikat cursussen
vallen hieronder.
Heb je belangstelling voor een onderwerp
meld dat via de mail. Als er vier
belangstellenden zijn voor een onderwerp
zoeken we gezamenlijk een passende datum.
Er staan al weken in de agenda gereserveerd.

Cursussen 2020
Basis weven
basis 1 6-10 jan., 30 mrt-3 apr., 22-26 juni.,
5-9 okt., 19-23 okt. Duits
basis 2 27-31 jan., 20-24 apr., 15-19 juni
Duits, 6-10 juli.
basis 3 18-22 mei, 20-24 juli
basis 4 3-7 aug.
Kussen in Libische techniek, geverfd na het weven.

Data Specialisatieweken 2020
1
20-24 jan.
2
8-12 maart: Ikatweven (zo-do)
3
5-9 april (zo-do)
4
17-21 aug.: Natuurlijk verven
5
16-20 nov.

Een in delen gevlochten en gedraaide afwerking.

Themadagen
Introductie Kaart weven: 5-7 mei

Verfcursussen
Ikat weven: Door garens vóór het weven af te
binden en te verven komen er verrassend
gevarieerde resultaten tot stand.
Natuurlijk verven: Het digitale boek van de
Nederlandse natuurlijk verven-specialist,

Jantine Koobs, is zonder illustraties. Wij gaan
in een week tijd zoveel mogelijk stalen
verven volgens de recepten uit het boek en
onze eigen boeken illustreren. Jantine heeft
toegezegd een inleiding te komen houden.

Tentoonstellingen buitenland
*
Das
blaue
Wunder:
In
de
Handwerkskammer in Hannover zijn indigo
blauwe handgeweven producten tentoon
gesteld van een grote groep makers. Van 25
januari tot 22 februari.
hwk-hannover.de/termine/das-blaue-wunder

Cursus in het buitenland
* Magische Libische weefsels bij ZürcherStalder AG. 7-11 sept. Lyssach, Zwitserland.
zsag.ch

Golden Haand is te vinden op
* De 17e editie van de Handwerkbeurs in
Zwolle 13 t/m 16 februari. Wij geven
workshops weven op een Erica getouwtje en
band- en/of kaart weven. Natuurlijk nemen
we ons hele assortiment weefgerei mee. U
vindt
ons
aan
workshopplein
2.

Symposia
* Het “19e International Fungi & Fibre
Symposium” is voor natuurlijk ververs een
heerlijke week vol theorie en praktijk. 19-25
okt. In Port Townsend WA USA.
mycopigments.com

handwerkbeurs.nl/zwolle

* Het Textielfestival Leiden is er slechts maal
in de vijf jaar. Dit jaar van 13 t/m 16 mei. Wij
verkopen onze handgeweven producten op
de Arts en Crafts markt. Je vind ons op stand
1. textielfestival.nl
Tentoonstellingen Nederland
* “Slow Fashion” in het Dordrechts Museum
en het Huis van Gijn laat 150 topstukken uit
de collectie zien. Met een accent op hoe
zuinig men vroeger was op kleding. Daarmee
staat “slow fashion” van toen in contrast met
de “fast fashion” van nu. Tot en met 12 april.
dordrechtsmuseum.nl

Met paddenstoelen geverfde wol.

Origami
Anne Hesseling is sinds 1982 actief met
origami. Ze geeft cursussen op een boot aan
de Oosterhaven in Groningen. Onder andere
een lichtsnoer maken of oorbellen.
Aanmelden: annehesseling@gmail.com

Prachtig initiatief
* Norlha maakt weefsels van yakhaar in
Tibet. Een Amerikaanse en een half
Tibetaanse dochter namen het initiatief om
de nomaden een beter leven te geven.

Oude Japanse Textiel
* Srithreads is een Instagram pagina van een
galerie in New York die antieke Japanse volks
textiel verzamelt. Prachtige voorbeelden van
Boro, shibori, sashiko en stencil druk en ook
ikat. srithreads srithreads.com

Handig
De Nederlandse label fabriek EE-LF staat voor
kwaliteit en duurzaamheid. We worden als
handwevers steeds professioneler. Onze
producten moeten mooi en herkenbaar zijn.
Daar past een eigen label bij. eelabelfactory.nl

* Haruko Watanabe is een Japanse galerie
die zich concentreert op antiek en vintage
textiel zoals kimono’s, obi's, boro, bamboe
mandjes,

norlha.com

haruko watanabe

Beurzen buitenland
* Heimtextiel: Vakbeurs voor textiel en
interieur. De 50ste editie vindt plaats van 7-10
januari 2020 in Frankfurt am Main.
Mooi textiel werk
* Karin Schulz weeft niet maar haar textiel en
mixed media werk is prachtig. Kijk er naar en
laat je inspireren. karen-schulz.com
Mooi ambachtswerk
* Beate von Harten is gobelinweefster,
restauratrice en ontwerpster. Haar motto
spreekt me zeer aan: Langzame kunst voor
snelle tijden. beatevonharten.at

Sakiori obi met inslag van een oude zijden kimono.

Innovatief werk
* Smart Textile dat mag je de gordijnen van
Alissa en Nienke (A+L) wel noemen. Kijk naar
hun filmpje en verwonder je. alissanienke.nl

The sun show voor het misnisterie van OCW
“The Chameleon Carpet” van Beate von Harten:
International Carpet Design Award 2019

Kunst
* Faig Ahmad heeft het Oosterse tapijt
opnieuw bekeken. Vanuit de hoofdstad van
Azerbeidjan, Bakoe past hij de traditionele
technieken op geheel eigen wijze toe in zijn
wandtapijten. faigahmed.com

Vraag en aanbod
* Twaalf houten klossen voor een klossenrek.
€50,00 mirjawark@yahoo.com

Equation van Faig Ahmad

Boeken
* DUBBEL met een TWIST: het nieuwe boek
van Marian gaat over schijndubbelweefsels.
Ze is er diep ingedoken en heeft weefsels
voor 2 tot 24 schachten maar de meeste zijn
toch voor acht. Voor iedereen die van
experimenteren houdt. € 47,50 weefschool.nl

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.

Raanu weefsel

Golden Haand Weefcentrum
Hoofdweg 2
9684 CG Finsterwolde
06-20395671

IBAN: NL07TRIO0198572298 (BIC: TRIONL2U)
mirjawark@yahoo.com
www.mirjawark.nl en www.goldenhaand.nl
https://www.facebook.com/GoldenHaand
Resultaat cursus Magische weefsels uit Libië.

Deze Gazet mag je doorsturen naar mensen waarvan
je denkt dat ze het leuk vinden om hem te krijgen.

