Specialisatieweken 2020- zomer 2021
17-21 aug.: Natuurlijk verven
16-20 nov.: dubbelweven
1-5 maart: Syrische zijden sjaals
1-4 juni: Syrische kelimkussens
16-20 aug.: Syrische tentbanden
Natuurlijk verven: Veel instructies rond
natuurlijk verven zijn omgeven met magie.
Dat is niet nodig. Er zijn duidelijke
aanwijzingen voor beitsen, verfbaden
aanmaken, mengen en nabehandelen. Met
geel-, rood- en blauw-vervende stoffen gaan
we wol, zijde, katoen en linnen kleuren en
maken een pracht van een stalenboek met
meer dan 200 kleuren en met duidelijke
recepten. Het digitale boek van de
Nederlandse natuurlijk verven-specialist,
Jantine Koobs, is een toegift.
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Het nieuws van juli, augustus en september
2020.
Bezoek en cursussen
De cursussen en inloopdagen zijn met ingang
van 15 juni weer begonnen. Met een grote
tent in de oprit kunnen we met glans de
Corona sociale afstand bewaren. In de tent
worden de theorielessen gegeven. Er is
tevens een winkel van onze handgeweven
producten ingericht. Er staan een productie
weefgetouw en een weefgetouwtje waar
bezoekers zelf op mogen proberen hoe
weven voelt. Gedurende de zomermaanden
zijn we extra veel open om toevallige
toeristen en geïnteresseerden te woord te
staan. Bel even voor een afspraak. Open
dagen 27 en 28 juni, 25 en 26 juli, 29 en 30
augustus en 26 en 27 september

Dubbelweven: Zal zich toeleggen op meer
lagen weefsels boven elkaar en lagen in
andere materialen en bindingen.

Cursussen zomer 2020-zomer 2021
Basis cursus weven
basis 1
2020: 5-9 okt., 19-23 okt. Duits
2021: 4-8 jan., 6-10 april, 5-9 juli
basis 2
2020: 6-10 juli.
2021: 11-15 jan., 12-16 april,
12-16 juli
basis 3
2020: 20-24 juli
2021: 15-19 maart Duits,
19-23 april, 19-23 juli
basis 4
2020: 3-7 aug.
2021: 26-30 juli

Syrië centraal in 2021
Van de opbrengst van deze cursussen gaat
20% naar de school voor jongens in
Damascus die door de oorlog ouders en
school verloren of verlaten hebben.
* Syrische zijden sjaals: In Homs is de
werkplaats van Milaad Nadaaf in het
christelijke deel van de stad plat
gebombardeerd. Het gebouw stamde nog uit
de Romeinse tijd. Hier weefde hij zwarte
zijden sjaals die in verschillende varianten in
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de hele Levant gedragen werden. Typisch is
het inlegwerk in keperbinding.

in Beieren Duitsland. (Onder voorbehoud van
doorgaan van de beurs)
www.textilmarkt-benediktbeuern.de

* 31 okt. En 1 nov.
Wol weekeinde
Museum Havezate Mensinge, Rooden
www.mensinge.nl

* 12 t/m 14 nov. Textiel Plus festival Den
Bosch. www.textielplus.nl
Eigen Productie
Tijdens de Corona isolatie is er veel geweven.
Broodzakken,
servetten,
placemats,
droogdoeken.
Er kwam een mail van een klant die 10 jaar
geleden een set droogdoeken had gekocht.
Die was nu aan vervanging toe en hij wilde ze
weer bij Golden Haand betrekken. Daar
wordt je blij van.

* Syrische kelimkussens: In de Bedoeïen
woningen in Syrië zit men op de grond met
als armleuning harde kussens gevuld met
stro. Ze zijn geweven in de kelimtechniek.

Gereedschap
* Bluster Bay schuitjes zijn subliem
afgewerkt. In het assortiment zijn sleep- en
loopspoelen te vinden. De nieuwe zending
ligt bij de douane. Zodra ze aankomen zullen
ze op de website te vinden zijn.

* Syrische tentbanden: De ‘bait sha’ar’ of
‘huizen van haar’ verdwijnen steeds meer uit
het landschap. De wintertenten zijn van
zwart geitenhaar geweven, de zomertenten
van witte canvas. Beide modellen hebben
versteviging en decoratie door geweven
banden.

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

Weberei Hamburg
Andreas en Natalia Möller runnen sinds 2018
samen het bedrijf. Andreas is een echte
‘uitvinder’. Zijn vrijgevigheid van zijn kennis
maakt hem zeer sympathiek. Hier een reeks
instructiefilmpjes die hij tijdens Corona
maakte. www.weberei-hamburg.com
Spoelpijpjes maken:
Flying8 Channel, Part 1

Verschillende schietspoelen:
Flying8 Channel, Part 2

Spoeltjes winden:

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

Flying8 Channel, Part 3

Schietspoel opvangzak maken:
Flying8 Channel, Part 4

zsag.ch

Schietlade maken en ermee weven:
Flying8 Channel, Part 5

Golden Haand is te vinden op
* 19 en 20 sept. Textilmarkt Benedictbeuern

Handdoeklusje maken op het getouw:
Flying8 Channel, Part 6
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De gewichtenrem op ketting- en doekboom:

kleur gesorteerde, textielafval nieuwe truien
breit zonder gebruik van water of
chemicaliën en helemaal in Nederland
gemaakt. loopalife.com

Flying8 Academy, Part 7

Textiel Kunst
* Chung-Im Kim verhuisde in 1990 van Korea
naar Canada waar ze sindsdien een artistieke
ontwikkeling doormaakt. Ze werkt in drie
dimensies met vilt dat ze kunstig met de
hand aan elkaar maakt. In het platte vlak
geeft ze de traditionele Koreaanse Bojagi
(inpakdoeken) nieuwe artistieke impulsen.
http://chungimkim.com

Coro-no handdoeken van Weberei-Hamburg

Nieuw onderkomen voor cursisten
Trekkershutten van het Groninger Landschap
aan de Dollard voorbij Hongerige Wolf.
www.trekkershutten.nl

Mooi Ambachtswerk
Dat Krefeld een zijdeweversstad was is
bekend. Dat daar in 1997 nog een
Brokaatwever werkte misschien niet. Kijk
naar deze prachtige documentaire over zijn
werk op het Jacquard weefgetouw.
www.youtube.com

Naaien
Wie wil nou niet mooie kleding zelf maken
van zijn handgeweven stof of gewoon van
mooi natuurlijk materiaal. Het valt dan niet
mee goede patronen te vinden die zowel
tijdloos als stijlvol als eenvoudig zijn. Daar
hebben deze twee Engelsen de oplossing
voor. Ze maken goede patronen en verkopen
er mooie manufacturen bij. Bekijk het filmpje
en je begrijpt het. merchantandmills.com

* Kristy Kún begon als drop-out van een
ingenieursopleiding. Ze besloot oud hout te
gaan verwerken tot meubels. Na 16 jaar
hout kregen opeens wol en vilten greep op
haar. www.kristykun.com

Recycle/Up-cycle
*loop.a life een Nederlands bedrijf dat uit, op

Kristy Kún houdt het werk “Water” omhoog.
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* Joan Morris Meester Verfster en Shibori
specialist die al sinds de jaren tachtig
onderzoek doet en onderwijst.

* Nomads in Anatolia door Harald Böhmer.
Veel mensen kennen Harald van zijn
beroemde boek Koekboya over verven met
planten en van zijn DOBAG project. In dit
project stimuleerde hij de oprichting van
dorpscoöperaties in Turkse dorpen die met
plantaardig geverfde wol traditionele
motieven in kelims verwerkten. In dit boek
verhaalt hij van zijn kennismaking met de
mensen die nomadisch leefden. Een intiem
inkijkje in een andere leefwereld.

joanmorrisartist.com

Mill and Cross 2 2015 linnen shaped resist dyeing with
plant dyes

Boeken
* Langs geborduurde Wegen is een nieuwe
uitgave van Ien Rappoldt. Het heeft als
thema de streekdrachten uit Zuidwest-China.
Voor alle liefhebbers van Chinees textiel en
borduurwerk een heel aantrekkelijk boek. Te
bestellen via: ienrappoldt@outlook.com
Vraag en aanbod
* Aanbieding: de boeken over de privé
verzameling van Jet Beukers: Rondom Textiel
Nu I &II samen voor €50,00. (was 49,95 per
stuk)
Geld: De kosten van een weekcursus zijn €350,00.
Inbegrepen zijn: cursusboek, garens, koffie, thee en
lunch. 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.

*Hannah Ryggen “Threads of defiance” door
Marit Paasche. Ver voor op haar tijd weefde
Hannah Ryggen wandtapijten op zelf
verbouwde en gesponnen vlasketting en met
zelf gesponnen en geverfde wollen inslag.
Haar onderwerpen waren zeer politiek, haar
beeldtaal heel modern. Deze Scandinavische
weefster is een inspiratiebron voor velen.

Golden Haand Weefcentrum
Hoofdweg 2 9684 CG Finsterwolde
06-20395671

IBAN: NL07TRIO0198572298 (BIC: TRIONL2U)
mirjawark@yahoo.com en goldenhaand@yahoo.com
www.mirjawark.nl en www.goldenhaand.nl
https://www.facebook.com/GoldenHaand

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