WEEK VAN HET WEVEN
30 april t/m 6 mei 2017

Van 30 april tot en met 6 mei 2017 organiseert
Weefnetwerk in samenwerking met het Nederlands
Openluchtmuseum de Week van het Weven.
Er is een tentoonstelling, er zijn diverse workshops,
presentaties en lezingen die de diversiteit van het
weven weergeven.

Praktische informatie:
• Maandag 1 mei en dinsdag 2 mei, 14.00 – 15.00 uur
• Er zijn geen kosten aan verbonden
•	Aanmelden vooraf via week-van-het-weven.
blogspot.nl

TENTOONSTELLING

In de Houtloods (Haarlem) worden dagelijks weeflabs
georganiseerd waar bezoekers zelf kunnen weven.
Er zijn getouwen en weeframen, er ligt allerlei materiaal
en er is begeleiding. Verder worden er in de Houtloods
diverse korte workshops georganiseerd.

In de Canonkamer, onderdeel van het entreegebouw,
is een tentoonstelling te zien met hedendaags, uniek
weefwerk. Leden van het Weefnetwerk tonen hier op
basis van oude technieken wat er gemaakt kan worden
met moderne materialen en hulpmiddelen.
TEXTIELROUTE
Tijdens de Week van het Weven zijn unieke
collectiestukken kleding en textiel te bewonderen op
diverse plekken in het park. Via een speciaal ontworpen
textielroute kan de bezoeker gericht een aantal
gebouwen bezoeken waar meer getoond en verteld
wordt over textiel en het textiele verleden. De route is
af te halen bij het infopunt van Weefnetwerk in het
Entreegebouw.
BIBLIOTHEEKBEZOEK
In de studiezaal van de bibliotheek van het Openluchtmuseum is er gelegenheid stofstalen te bekijken van
verschillende weefsels. Hierover krijg men uitleg.

WEEFLAB EN WORKSHOPS

Programma
•	Maandag 1 mei: Vilten en weven,
door Marianne van Luttikhuizen
•	Dinsdag 2 mei: Krantenpapier spinnen
door Rosemarijn van Dam
•	Woensdag 3 mei: Verven met ‘Procion’
door Anneke Kersten
•	Donderdag 4 mei: Blokprinting op een weefsel
door Marleen Jongen
•	Vrijdag 5 mei: Sashiko / Boro Stichting en Sakiori
weven door Maaike Gottschal
Praktische informatie:
• Van 10.30 – 12.30 uur
•	Kosten (excl. materiaal) € 11,00 voor leden van
Weefnetwerk. Voor niet-leden € 18,00

•	Kosten voor extra materiaal kunnen ter plaatse
afgerekend worden
•	Aanmelden vooraf via week-van-het-weven.
blogspot.nl
LEZINGEN
In het Zeeuwse kerkje worden lezingen gehouden over
weven en textiel.
Programma
•	Woensdag 3 mei: Milou Voorwinden over
herwaardering van het (weef)getouw
•	Donderdag 4 mei: Babs van den Thillart over eigen
werk, een combinatie van weven met andere
technieken
•	Vrijdag 5 mei: Maaike Gottschall over Kazumi, haar
werk en haar reis naar Japan
•	Zaterdag 6 mei: Nora Chalmet over Weven, een kunst
apart
Praktische informatie:
• Aanvang 14.00 uur
• Duur: 1 uur
• Kosten € 5,00 – te betalen bij het kerkje
WEEFMARKT
Textielliefhebbers kunnen op de laatste dag van
‘De week van het weven’, op zaterdag 6 mei, hun
hart ophalen bij de weefmarkt in boerderij Midlum.
Hier kunnen materialen, producten en benodigdheden
voor het weven gekocht worden.

ALGEMENE INFORMATIE
– Openingstijden: van 10.00 – 17.00 uur
– Entreeprijzen en parkeertarieven:
zie www.openluchtmuseum.nl
– Openbaar vervoer: Stadsbus 3, 8 en 91
vanaf het NS station Arnhem
Meer info:
week-van-het-weven.blogspot.nl of
www.weefnetwerk.nl

WEEK VAN HET WEVEN
wordt mogelijk gemaakt door:
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