TEXTIEL FESTIVAL 2005
BREDA 16 – 21 MAART

Mediabericht september 2004
Zes miljoen Nederlanders doen aan amateurkunst, w aarvan 500
000 aan textiele w erkvormen.
Textiel Festival 2005
Zeven samenwerkende organisaties, te weten:
FLW K Federatie Landelijke W eefkunst
LOKK Landelijke Organisatie Kant Kunst
MERKW AARDIG Vereniging Liefhebbers Merklappen
NBvP, Vrouwen van nu
Quiltersgilde
SBA Stichting Beeldende Amateurkunst
Stichting Textiel Plus
organiseren voor de derde maal een Textiel Festival. Tijdens het
Textiel Festival 2005 zullen op verschillende locaties in de binnenstad
van Breda exposities, demonstraties, markten, workshops en een
textielroute een fascinerend beeld laten zien van de mogelijkheden
van het werken met textiele materialen.
Exposities
In de Grote Kerk presenteren de landelijke textielorganisaties top
textielkunst in verschillende exposities. De diversiteit is groot:
weefsels, kant, borduurwerken en quilts, in traditionele tot
experimentele verwerkingen van materiaal en techniek. Speciale
aandacht wordt besteed aan Turkse en Marokkaanse naaldwerken.
In de W aalse Kerk zal een Arts en Craftsmarkt worden ingericht, waar
eigentijdse producten van (amateur) kunstenaars uit diverse
textieldisciplines te koop zijn.
In de Veste wordt een expositie ingericht met werk van bijzondere
textielgroepen. Ook kan hier een leveranciersmarkt van materialen
worden bezocht.
Op een aantal andere locaties, in en rond de stadskern van Breda,
zijn eveneens aan textiel gerelateerde exposities en evenementen.
De brochure 'textielroute' biedt hiervan een overzicht en is gratis op
verschillende locaties in Breda verkrijgbaar.
In het Breda’s Museum worden werken getoond van kunstenaars die
een eigentijdse visie geven op onder andere devotionalia, onder de
titel ’Museumcollectie als inspiratiebron’.
Op zondag, 20 maart worden in het kader van de BAD dag (Brabants
Amateur Danscircuit) drie dansprojecten gerealiseerd waarbij
textielkunst een belangrijke rol speelt.

W edstrijd 'Groeten uit ….'
De geselecteerde inzendingen van de internationale wedstrijd 'Groeten uit
…' vormt een onderdeel van het Textiel Festival en zal worden
opgenomen in de reizende expositie.
De diversiteit van het ingezonden werk is groot, zowel in uitwerking,
materiaalgebruik en techniek, als in de interpretatie van het thema.
Naast de toekenning van drie prijzen, door een deskundige jury, kunnen de
bezoekers van het Textiel Festival 2005 de Publieksprijs bepalen.
Na afloop van het Textiel Festival gaat de tentoonstelling reizen langs een
aantal musea in den lande, te weten: Kunstpaviljoen te Nieuw Roden,
Museum Het Catharina Gasthuis te Gouda, Museum Jannink te Enschede
en Stadhuis Gemeente Haarlem.

Informatie, markten, demonstraties
De Grote Kerk: `
De kerk biedt plaats aan de exposities van het Textiel
Festival 2005 en er zijn informatiestands van de
verenigingen te vinden.
De Nieuwe Veste:

Leveranciersmarkt materialen

De W aalse Kerk:

Arts & Crafts

W orkshops
Er worden diverse workshops gegeven, waarbij de mogelijkheid wordt
geboden kennis te maken met de basis van verschillende technieken of
zich verder te verdiepen. Voor de workshops is voorinschrijving
noodzakelijk.
W aar en w anneer
Breda, woensdag 16 maart t/m zondag 20 maart 2005
Openingstijden:
Grote Kerk: woensdag t/m zaterdag 11.00 – 17.00
uur,
zondag 11.00- 16.00 uur
De Nieuwe Veste: woensdag t/m zaterdag van 11.0017.00 uur, zondag 11.00 – 16.00 uur geen
leveranciersmarkt
W aalse Kerk: woensdag t/m zaterdag 11.00 – 17.00
uur
Locaties textielroute: staan vermeld op de folder
Kosten
Entreeprijs Grote Kerk 7,-- (met kortingsbon 6,--). Groepskorting vooraf
aanvragen
Informatie
Nadere informatie over het Textiel Festival 2005,
over het workshopprogramma, over groepskorting, bij:
Textiel Festival 2005, Stichting Beeldende Amateurkunst
Boothstraat 3, 3512 BT Utrecht, Nederland
tel. 030 234 22 11, fax 030 234 23 82
e-mail textielfestival@amateurkunst.net
www.textielfestival.nl

