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De twee laatste edities van Textiel P/us besteedden al speciale

aandacht aan het aanstaandeTèxtiel Festival in Leiden.

Textielliefhebbers kijken al maanden uit naar dit unieke

evenement dat eenmaal per vijf jaar plaatsvindt.Van woensdag

24 maart tot en met zondag 28 maart staat Leiden bol van

textiel. Een omvangrijk programma biedt u exposicies en

demonstraties, een leveranciers- en Arts & Craftsmarkt,

workshops en lezingen, en een interessante textielroute.

l'ieter:krri;
ln de P eters<erl<, hoofd ocatie van het Festva, tonen de lan-

delrjl<e textielorganrsaties fraare amateurkunst van hun Jeden:

van traditonee handwerk tot innovatieve experimenten met

materiaa en technie<, Er is voor elk wat w s.

-et loor vd^ ce .^rr' f,e'6. ee1 podJn ddn ee^ o'acf,.ge

PetraVon<, Vtrage Bg Knit' compuiergeslurrd breen. F-oto: PetraVonk
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Peter Gentenaar'Chutes and Ladders' pap en geb eec v as en bamboe, 250 x 40 cm

Foto P Gentenaar-Torley.

e.pos Lie .a1 ^eL ^e' ,an ce'L en p-oles<iolele terel uas-era"rs, Op
!^ l- - r- _ ^^a :r êrcrl :rn <ncr ;lc m:rcri:len re l.oonuc tcv-,d tLc | ó1 " ) cc

- nrio^m ' 'àa 
-^ - c c n.n.1 rtan ., rrir t nn !o A.LS & CfafLS-na,h.

Het huisl<amerlab is een mix van exposite, demonstratie en zef mee

doen , -ài one e ledrno a^t Á,r '- -,-l^-^ i ^ ó r ó-|"^'rgL utj4u ug q Lq'!qLgl I rqrq q qBrr I

- fs- lnenrscrnoê^ r' ^ rde le<tiehechne.en,'!.--_ '"'r..-- b.-

':,r-'zt*,pr:tt- .i {líitsh(}ps ri: tcltic jrorrti:

In de filmzaal van het Yluseum voorVo l<enl<unde, Steenstraat l, kunt u
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PUUVIILA
Scandinavisch Design

- Laury Plaisier -

Daltonstraat l8
3817 VB Amersfoort

tel. 033-4481853 fax. 033-aa8185ó
e-mait : PuuvittaDesign@hotmail.com

Winkel open : do,vr'l 1-'1B u. za 1J-17 u.
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entreekaart1e voor het museum kopen. Er is een gevaneerd aanbod aan

eendaagse workshops, iet volledige overzrcht staat in de flyer n het

decembernummer van Textiel P/us. U dient z ch van tevoren in te schril-

ven. En er s nog meed Een textelroute voert angs meer dan dertg
deelnemende locaties met textele bee dende kunst, Kilk voor het vo
ledige programma op w 

^\ 
/.textielfestrval,nL

iiunst ran Tertiel l'1rl

De stichtngTexte P/us heeft zeven beeldend kunstenaars uitgenodigd

om te exposeren. Over de meesten is eerder gepubliceerd n Tex-tiel P/us.

Bij de stand vanTextiel P/us rn de Pieterskerk kunt u hun werk in levende

lijve z en.

lYra van der Burg, veezijdig beeldend <unstenaal maakt vaak gebrutk van

te{ie as medium. Ze verpalct en koestert d erbare voorwerpen in wol.
Zie ook het artrkel eders rn dit blad, Inge Evers is aJ dertiglaar n de ban

van veze s, Vezels verbinden tot v t s voor haar een ontmoettng van

vezels en trovenal van mensen. Voor Peter Gentenaar is papierpu p de
drager van vorm, kleur en textuunTijdens het droogproces van de twee-
dimens onale pulp ontstaan zln bijzondere papiersculpturen. lYet tetie e

techn eken assembleert Ans Verd jk blik, texl el, Íb e en onderdelen van

spellen tot een kunstwerk vo rnet detaiis en beeldverhalen. PetraVonk
brert met een computergestuurde breimachine e asttsche, kantachtige

vtrage. rene vanVugt onderzoel<t het grensgebied tussen hoed en prutk.

Het l<eurgebru k brengt nog een e>arra vervreemdend effect teweeg.
'Do ^.1..,rr erlnal.t lr' . êen aan ,Cn-t refererenCe oetcefer lJ^ a^

geborduurde stoffencollectie van Barbara Neslany, een Belgtsche, pas

:foc<l r dccr|p ip rtialnnïrare. b- ... - - ,... JrpSIer. nge Evers,'Bleep' (2009), v ttechn e<, wo1/geborduurde viscose, d ameter I 7 5 cm

F-oto nge Evers.
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rene van Vugt,'Pe uca' (2007), wolvi t Fotor Hans van der Ylarck

;


