Internationale textielwedstrijd 2010
met als thema: Sporen
Sporen zijn zichtbare verwijzingen naar of restanten van iets dat er ooit was.
Wervelingen in het water (wind), sierlijke lijnen van graffiti (verf) of patronen in stof
(textiel) zijn daar verschillende uitingen van.

Sporen zijn buiten in het landschap te vinden, maar ook in steden en dorpen,
stratenplannen of muurreclames.
Sporen zijn ook binnen te vinden zoals oude behangsels, muurschilderingen
of stofferingen. Sporen kleuren ons leven in de handel, industrie en religie.
Een spore, ook spoor is afgeleid van het Griekse sporā.
Ieder organisme laat wel een spoor achter voor kortere of voor langere tijd.
Een spoor is ergens van, van een menselijk ingrijpen van een herinnering aan
wat ooit was.
De Maya-vrouw weeft haar persoonlijke geschiedenis en haar beleving van
het Maya-zijn in haar creaties. Haar kleding is haar geheugen waarin ze de
herinnering bewaart aan de mythische verhalen en aan het van generatie op
generatie overgeleverde wereldbeeld.
Van nanobuisjes, buisvormige moleculen, duizenden malen kleiner dan een
haartje wordt oersterk en elektrisch geleidend garen gemaakt, daardoor kan
kleding voorzien worden van allerlei technische foefjes zoals antennes en
batterijen.
Welke sporen laten wij achter voor de toekomst?
Inzendtermijn: 1 oktober 2009
In 2010 wordt onder verantwoordelijkheid van Stichting Textiel Informatie
en Documentatie Centrum (Stidoc) de 4de editie van het Textiel Festival
georganiseerd door het Breed Textiel Overleg (BTO): het
samenwerkingsverband van Weefnetwerk, Landelijke Organisatie Kant
Kunst Nederland (LOKK), Merkwaardig Vereniging Liefhebbers
Merklappen, de NBvP,Vrouwen van Nu, het Quiltersgilde en Stichting
Textiel Plus.
De inzendingen van de gejureerde wedstrijd zullen te zien zijn op het Textiel
Festival 2010 van 24 t/m 28 maart in de Pieterskerk in Leiden.

Wedstrijdvoorwaarden

•
•
•

Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet
tentoongesteld is.
Het thema is ‘Sporen’.
Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.
Het maximum formaat is:

•

twee-dimensionaal 50 x 50 cm of 200 cm in omtrek inclusief afwerking
en maximaal 10 cm reliëf.
drie-dimensionaal 35 x 35 x 35 cm inclusief afwerking
Alleen werk naar eigen ontwerp kan ingezonden worden.

•

Inschrijving

• Inschrijven kan door het insturen van een volledig dossier
bestaande uit: een inschrijfformulier, ondertekend.
• 1 digitale opname van het totale werk, met vermelding van de titel
van het werk
• 1 digitale opname van een detail van het werk, met vermelding
van de titel van het werk
• Inschrijven kan tot 1 oktober 2009 (postdatum).
• De dossiers sturen aan:
Stidoc
Textiel Festival ‘Sporen’
Postbus 452
3500 AL Utrecht
Nederland

• De dossiers blijven eigendom van de organisatoren. De
geselecteerde werkstukken mogen door de organisatie
gefotografeerd worden. De opnamen mogen voor publicitaire
doeleinden gebruikt worden.
• De inzender vrijwaart de organisatie van auteursrechtelijke
aanspraken door derden.
• Deelname aan de wedstrijd betekent dat wordt ingestemd met de
voorwaarden.
Jurering-selectie
• De 1ste jury ronde geschiedt op beeldmateriaal.
• De 2de juryronde geschiedt naar aanleiding van het werk.
• De deskundige jury wordt samengesteld door het Breed Textiel
Overleg.
• De jury uitspraak is bindend.
• Het ingezonden werk wordt opgenomen in een diaserie/CDrom

Prijzen
De volgende prijzen zullen worden toegekend:
1ste prijs 250 Euro
2de prijs 150 Euro
3de prijs 100 Euro
Publieksprijs
Expositie
• Het geselecteerde werk wordt voor de expositie op het Textiel
Festival 2010 in Leiden ter beschikking gesteld.
• De inrichting van de expositie van het geselecteerde werk wordt
bepaald door de organisatoren.
Transport
• Het transport van het werk heen en terug is op kosten en risico van
de deelnemers. Douane formaliteiten zijn voor kosten van de
deelnemer.
• Tijdens de expositie is het werk verzekerd tegen gewone risico's
van beschadiging en diefstal met een eigen risico van € 125,–.
Informatie en contact
Stidoc
Textiel Festival ‘Sporen’
Postbus 452
3500 AL Utrecht
Nederland
e-mail: textielfestival@kunstfactor.nl

