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1. Inleiding
Textiel Festival 2020/studio Textielfestival 2021
Het Textiel Festival 2020 in Leiden van 13 t/m 16 mei is helaas door Covid 19 eerder
verplaatst naar mei 2021 en tenslotte gerealiseerd als een online Studio Textielfestival van
1oktober 2021 – 1 januari 2022 met een uitloop naar 1 maart. Een aantal exposities is in
Leidse musea, galeries en op andere plekken op een later moment gerealiseerd.
Het was de 6e editie van dit 5-jaarlijkse Festival.
De Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC), die het Textiel
Festival en Studio Texielfestival organiseerde, verwelkomde 97259 pageviews, daarbij
keken 41289 bezoekers minimaal 30 seconden naar de verschillende video’s.
In de amateurkunst zijn verschillende textielorganisaties actief. Zij vertegenwoordigen
tezamen zo'n 20.000 amateurs. Daarnaast houdt een groot aantal niet-georganiseerde
amateurs zich met textiele vormgeving bezig.
Het merendeel van de georganiseerde amateur kunstenaars is vertegenwoordigd in
STIDOC, een samenwerkingsverband van de grotere organisaties in de verschillende
textieldisciplines in Nederland. STIDOC wordt gevormd door Weefnetwerk (WNW),
MerkWaardig voor Liefhebbers van Merklappen, Vrouwen van Nu, Landelijke Organisatie
Kant Kunst Nederland (LOKK), Quiltersgilde, Viltkontaktgroep, museum de Kantfabriek en
de Kostuumvereniging. De doelstellingen van dit samenwerkingsverband zijn: uitwisseling
van informatie, samenwerking op het gebied van de textiele amateurkunst, het
bevorderen van het beeldend werken met textiel en het creëren van een podium.
Studio Textielfestival 2021 liet met werk van amateurs, studenten en professionele
kunstenaars met ruim 150 video’s een ‘state of the art’ zien. STIDOC heeft in Leiden
intensief samengewerkt met verschillende musea en galeries.
De Surface design Association organiseerde in Galerie Zone in Leiden de expositie ‘Beyond
Bounderies’. Het symposium ‘Leidse Weefsels’ georganiseerd door de Textielcommissie
onderdeel van het Textiel Festival, werd opgeschoven naar een later tijdstip als er weer
een fysieke bijeenkomst kan zijn.
Gouden C
In 2021 werd Studio Textielfestival door Fonds Cultuurparticipatie genomineerd voor de
Gouden C. Door het Textiel Festival naar online te verplaatsen onder de noemer Studio
Textielfestival, boden we de (amateur) textielkunstenaars een unieke kans hun werk breed
zichtbaar te maken. Door hen uit te dagen zich online te presenteren en de samenwerking
te zoeken oa. met de NOVA filmmakers hebben we een nieuwe impuls kunnen gegeven
aan het stilgevallen amateurkunstveld, in de breedte. De jury beoordeelde onze nominatie
met de woorden; ‘Iets zo eenvoudigs als textiel, zoveel elan meegeven, dat is echt knap.’.
Voor STIDOC en alle vrijwilligers die bij hebben gedragen aan Studio Textielfestival een
geweldig opsteker!
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2. Uitgangspunten
Doelstelling:
- bevorderen van cultuurparticipatie;
- een podium bieden voor top textiele beeldende (amateur)kunst;
- samenwerking tussen verschillende landelijke textielorganisaties;
- samenwerking met andere actoren als musea, galeries en opleidingen;
- bereiken van niet georganiseerde beeldend (amateur)kunstenaars;
- internationale deelname (wedstrijd);
- inhoudelijke impuls geven voor het werken met flexibele
materialen;
- bevorderen samenwerking professionals en amateurs
- deelname internationale academies;
- kennis maken met de eigentijdse toepassing van traditionele textieltechnieken
Doelgroep:
- amateur beeldend kunstenaars uit diverse publieksgroepen
- jongeren
- leerlingen
- professionele kunstenaars
- musea en galeries

2.1. Resultaat
Het Textiel Festival 2020 was van woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2020 in
Leiden gepland. Vanwege Covid 19 werd het festival verplaatst naar mei 2021 om
tenslotte een online Studio Textielfestival 2021 te worden van 1 oktober 20211 januari 2022 met een uitloop tot 1 maart.
Veel activiteiten waren al gerealiseerd en bevonden zich in de eindfase voor de
presentatie in de Pieterskerk toen Nederland in de eerste lockdown ging.
Voor STIDOC een geluk bij een ongeluk.
Voor Studio Textielfestival kon daardoor veel van het gemaakte werk in beeld
gebracht worden. We hebben daarvoor veel ondersteuning gehad van de Leidse
Video en Smal film Liga en John Drop, fotograaf en filmer.
Veel professionele kunstenaars, studenten en amateurkunstenaars maakten ook
een eigen video.
Onderdelen van de online Studio Textielfestival waren:
•
•
•

•
•

INTERNATIONALE WEDSTRIJD
o PUBLIEKSPRIJS
KUNSTPROJECTEN
o 6 Leidse kunstenaars werkten samen met de verschillende
verenigingen van amateurkunst aan 6 grote kunstprojecten
THEMA'S: WERK VAN LEDEN
o Leden van de organiserende amateurkunstverenigingen maakten
werk rondom de thema’s: ‘Over grenzen’, ‘Denkend aan thuis’ en
‘Bagage’
VERENIGINGEN IN BEELD
o De 7 organiserende verenigingen brachten hun organisatie in beeld
middels ledenportretten
KANTFABRIEK & TEXTIELBIBLIOTHEEK
o Textielindustrie in de regio, wisselexposities en de textielbibliotheek
belicht

10

11

•

•

GROEPSWERK XXL
o Op uitnodiging maakten verschillende groepen een textielinstallatie
KUNSTENAARS & INNOVATIE
o Verschillende professionele kunstenaars lieten de nieuwste
werkwijzen en innovaties zien
KUNST OP DE TEXTIELROUTE
o Fascinerende mogelijkheden van het werken met textiel en flexibele
materialen door verschillende kunstenaars (30) digitaal en in een
aantal gevallen ook fysiek
ERFGOED
o Waarin diverse aspecten: bijzondere collecties van musea, maar ook
‘Waardebepaling van textiel’,
MUSEUMMASTERCLASS
o In 5 verschillende Leidse musea namen 6 groepen
textielkunstenaars deel aan een masterclass
SCHOOLPROJECT: DROOMREIS
o Een uitgerekte reis door tijd en ruimte door 180 leerlingen van de
basisscholen De Pionier en De Lorentzschool uit Leiden en de
Koningin Julianaschool uit Leiderdorp borduurden hun droomreis.
DEMONSTRATIES
o 24 online techniekdemonstraties
LEZINGEN
o 4 online lezingen over verschillende aspecten van de texielkunst
ARTS & CRAFTS | LEVERANCIERS
o 13 aanbieders van werk en/of materiaal
LEIDEN: INFORMATIE
o 10 Leidse musea en bijzondere plekken
PARTNERS & SPONSORS

•

OVER ONS | STIDOC

•
•

•
•
•

•
•
•
•

3. Samenwerking
3.1 Musea
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4.
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Japanmuseum SieboldHuis
Museum Volkenkunde
Museum de Lakenhal
Museum Boerhaave
Hortus Botanicus
Museum het Wevershuis
Museum van Oudheden

3.2 Galeries e.a.
3.2.1 Textielcommissie
3.2.2 Galerie Zone
3.2.3 Surface Design Association
Exposities op locatie
Op de oorspronkelijke textielroute met 48 locaties was textielkunst van individuele
kunstenaars en van groepen te zien.
Op een aantal locaties is de expositie ondanks Covid 19 doorgegaan.
Dit werd zeer op prijs gesteld door de bezoekers van deze locaties, die hier vaak
speciaal voor langs kwamen.
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3.3.1. Museum Masterclass in Japanmuseum SieboldHuis
3.3.2. Museum Masterclass Volkenkunde in Museum de Kantfabriek
3.3.3 ‘Beyond Bounderies’ in Galerie Zone
3.3.4 Textielgroep Windkracht 10 in Japanmuseum SieboldHuis
3.3.5 ‘Rondom het Textielfestival’ in Museum het Wevershuis
3.3.6. ‘Droomreis’ in museum Volkenkunde
3.3.7 Textiel uit Egypte in Rijksmuseum van Oudheden
3.3.8 Geïnspireerd door ‘Textiel uit Egypte’ door QS2 in Rijksmuseum van Oudheden

Op Studio Texielfestival waren 30 video’s met werk van textielkunstenaars
te bekijken.
Zootex
Colorminds
DIY school
Steekplus en Zootex Stiqs
Windkracht 10
Experikant
Alexandra Drenth
QS 2
Rap 42 Margriet Geerlings
Anneliet van Beelen
Catherine Schoenmakers
Mieke Werners
Ria van Dijk
De Concullegas
Rondom het Textiel Festival
Beeldend Weven
TxProjects
Caroline Grooteboer
Beyond Bounderies
Carla van Belle
Buitenkunst in de Hortus
Gemiva-SVG groep
Heidi Ochsner
Groep de Bollenweef
Inge Duin
Weefcollectief Fryslân
Rap 42, Jolanda de Haas
Viltcollectief LAK
Tex Tase Textielkunst
Stiqs
Kan’t anders
Celine Michel

4

Opening
Op 1 oktober 2021 is het Textiel Festival met het online gaan van Studio Textielfestival
geopend.
De opening werd verricht door de burgmeester van Leiden, Henri Lenferink. Hiervoor is
op locatie, in de tuin van Japanmuseum SieboldHuis waar de werken van Windkracht 10
tot en met oktober werden tentoongesteld, een film uitgebreide videoboodschap met de
burgemeester opgenomen.
Hij was blij en trots dat zijn stad Leiden, die onlosmakelijk verbonden is met de
textielindustrie, voor de 3e keer het podium voor het Textiel Festival was.
Al was dat dit jaar net even anders omdat alles online plaats vond.
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Exposities
Op locatie
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

Museum Masterclass in Japanmuseum SieboldHuis
Museum Masterclass Volkenkunde in Museum de Kantfabriek
‘Beyond Bounderies’ in Galerie Zone
Textielgroep Windkracht 10 in Japanmuseum SieboldHuis
‘Rondom het Textielfestival’ in Museum het Wevershuis
‘Droomreis’ in museum Volkenkunde
Textiel uit Egypte in Rijksmuseum van Oudheden
Geïnspireerd door ‘Textiel uit Egypte’ door
QS2 in Rijksmuseum van Oudheden
5.1.9 Textile Research Center Buteh and Paisley
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Online
5.1.10
5.1.11
5.1.12

Museum Masterclasses in de Lakenhal
Museum Masterclass in Japanmuseum SieboldHuis
Museum Masterclass in de Hortus Botanicus

Ledenportretten
In deze portretten worden leden van amateurkunstverenigingen in beeld gebracht. Zij
verhalen over hun fascinatie voor de verschillende textieltechnieken. Zij delen hun kennis en
hun werk met vele anderen, organiseren bijeenkomsten en bezoeken met elkaar
tentoonstellingen.
5.1.13 De Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland
• Ephrem Muskee kant met metaal
• Josephine Pahlad Idrija kant
• Anneke Doorenspleet modern kant
• Tony de Kaper Lierse kant
5.1.14 Vrouwen van Nu
• Annelot Steneker Crewel work
• Hannie van Dien Holbein
• Hilda Schipper-Baptist Blackwork
• Ietje de Graaf Stokhaken
5.1.15 Quiltersgilde
• Ans Kouwe Ickenroth
• Jo Huijsman
• Rita Dijkstra
• Gert van Raalten
5.1.16 MerkWaardig voor Liefhebbers van Merklappen
• Christien Sleeboom
• Ineke Brouwers
• Lies Bos Varkevisser
• Mara Eisenberg
5.1.17 Nederlandse Kostuumvereniging
• Gieneke Arnolli over breien
• Birthe Weijkamp mode- en kunsthistorica
• Jankees Goud verzamelaar streekdrachten
• Cesar Rodriguez textielrestaurator
5.1.18 Viltkontaktgroep
• 30 jaar Viltkontaktgroep – fashionshow
5.1.19 WEEFNETWERK
• Weefcollectief Fryslân
• Paulien van Asperen
• Roos Cox
• Eva Klee
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6
6.1

Activiteiten
Internationale Textielwedstrijd ‘Windstreken’
Windstreken
De wind, de streek,
het vertrouwen op de goede afloop
het roer, het geluid, de muziek
de afkomst, de aankomst.
De richting waar je vandaan komt
of waar je naar toegaat.
De wind stuwt ons voort, soms onvoorspelbaar.
Laat u inspireren door het thema Windstreken.
Zo was te lezen in de aankondiging van de internationale Textielwedstrijd.
Inschrijven
Via een persbericht is de internationale textielwedstrijd in binnen- en buitenlandse (textiel)
tijdschriften aangekondigd. Informatie over de wedstrijd was ook opgenomen op de
speciale Textiel Festival site. Belangstellenden konden inschrijven via het digitale formulier
op de website: www.textielfestival.nl
Inzendingen
Voor de wedstrijd ‘Windstreken’ zijn 126 inzendingen binnen gekomen, waarvan 106 uit
Nederland en uit 20 landen wereldwijd Abu Dabi (1), Oostenrijk (1), België (5), China (1),
Denemarken (1), Finland (1), Frankrijk (4), Duitsland (2), Ierland (1), Italië (1), Japan
(1), Litouen (1). De jury heeft 41 werken geselecteerd.
Jurering
De jury van de wedstrijd werd gevormd door: Nicole Roepers, kunsthistorica en
conservator actuele kunst Museum De Lakenhal, Wilma Korenromp, textielontwerper /
materiaalonderzoeker, docent en bestuurslid Stichting Vrienden van het TextielMuseum en
Marjoke Staal, beeldend kunstenaar en docent, onder meer in de opleiding Quilten
Speciaal van het Quiltersgilde, bijeen geweest. Zij hebben het ingezonden werk met als
thema 'Windstreken' in de 2e juryronde het werk ‘life’ beoordeeld, aan de hand van de
volgende criteria:
• technische toepassing
• diepgang binnen de techniek
• beeldende kwaliteiten
• presentatie
‘De jury is onder de indruk van de vele inzendingen en opvattingen van het niet heel
gemakkelijk in te vullen thema ‘Windstreken’ en onderscheidt een grote diversiteit aan
technieken en materiaalgebruik. Er is zowel monochroom als kleurrijk gewerkt.
De ingezonden werken zijn abstract, conceptueel of verhalend; echt experimenteel werk
was echter ver te zoeken. Dit is slechts een constatering en heeft geen invloed gehad op
de waardering van de werken.
Wel viel de jury op dat aan de eigen kracht van het textiele kunstwerk soms afbreuk werd
gedaan door de wijze van presentatie. Met name de keuze het werk in een lijst, achter
glas of op een harde ondergrond te plaatsen leidde tot discussie: te krap in de lijst
geplaatst, slechte kleur- of materiaal combinaties, of simpelweg te veel aandacht opeisend
en opzichte van het kunstwerk zelf. Overall geeft de selectie van het genomineerde werk
een breed beeld van het werken met textiel en textiele technieken. In twee ronden heeft
de jury 51 werkstukken geselecteerd.’
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De jury nomineerde 10 werkstukken voor de drie prijzen. De prijsuitreiking was op 23
september in de Lakenhal in Leiden.
Prijzen
1e prijs Atlas der streekdrachten van Attje Oosterhuis uit Ravenswoud
2e prijs Around the world van Hanneke Reinalda uit Abu Dhabi
3e prijs Vluchteling winter 1945 door Ursula Adams uit Ede
Publieksprijs
De wedstrijd ‘Windstreken’ kent naast de drie prijzen van de vakjury een Publieksprijs.
Hiervoor konden bezoekers van de website digitaal hun stem uitbrengen. In totaal zijn 485
uitgebracht (na correctie op IP adres).
Met in totaal 77 stemmen heeft het werk ‘Antarctica, het laatste werelddeel’ van Renee
Toonen de publieksprijs gewonnen.

6.2 Museum masterclass
In samenwerking met museum Volkenkunde, Japanmuseum SieboldHuis, museum
Boerhaave, museum De Lakenhal en de Hortus Botanicus is het project ‘Heden en
Verleden’, de museumcollectie als inspiratie, gerealiseerd. Dit project was gericht op de
bijzondere collecties van de verschillende musea. Stukken uit de collectie dienden als
inspiratie voor nieuw, eigentijds werk.
Dit project was bedoeld voor de gevorderde textielbeoefenaar. Na inschrijving werden de
deelnemers geselecteerd aan de hand van de 10 meegestuurde foto’s van eigen werk.
Er hebben 90 deelnemers mee gedaan verdeeld over 6 groepen.
Onder begeleiding van de beeldend kunstenaars:
▪ Joost Post en Hetty Arens in museum de Lakenhal (2 groepen)
• Heden en Verleden olv Joost Post en Hetty Arens
▪ Eline Achterhuis in Hortus Botanicus
• Heden en Verleden olv Eline Achterhuis
▪ Resi van der Ploeg in museum Boerhaave
• Heden en Verleden olv Resi van der Ploeg
▪ Hetty Arens in museum Volkenkunde
• Heden en Verleden olv Hetty Arens
▪ Erna van Sambeek in Japanmuseum SieboldHuis
• Heden en Verleden olv Erna van Sambeek

6.3 Nederlandse textielkunst en innovatie
Op uitnodiging laten professionele kunstenaars en studenten hun nieuwste werk zien. Deze
presentaties benadrukken de vele facetten en de technische en beeldende mogelijkheden
van textiel.
•
Erna van Sambeek de tulp als uitgangspunt
•
Jessica den Hartog plastic als recycled materiaal
•
Mae Engelgeer jacquard geweven panelen
•
Frederiek Simons From A to B to Fold
•
Marijke van Welzen Art to wear
•
Studio Simone Post Acoustic Wall piece
•
Els van Baarle textiel in batik en zeefdruk
•
Museum de Kantfabriek wisselexpositie Quilt Art internationaal
•
Museum de Kantfabriek wisselexpositie Kunstkapjes van Irma Frijlink
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6.4 ‘In de ontmoeting zit de groei’ expositie rondom drie thema’s.
In de oorspronkelijke opzet voor de expositie in de Pieterskerk konden
amateurkunstenaars werk maken rondom de thema’s;
• Over Grenzen
• Denkend aan thuis
• Bagage
Deze thema’s sloten aan bij het Pilgrim’s jaar. Het werk in verschillende
textieltechnieken zou in één expositie rondom het thema gegroepeerd worden.
De opzet van de exposite werd overhoopgegooid door Covid 19. Het werk rondom
de drie thema’s is nu door de verschillende verenigingen binnen één techniek in
beeld gebracht.
• Waaiers
• Op reis
• Over Grenzen, Denkend aan thuis, Bagage
• Quilten wereldwijd
• Vilten voetstappen
• Oude en nieuwe technieken
• Over Grenzen

6.5 Zes Kunstprojecten in een film van Pollie Hogenboom.
Leidse kunstenaars maakten samen met leden van amateurkunstverenigingen
monumentale kunstwerken. Het ontstaan van de projecten was in volle gang toen de
lockdown afgekondigd werd. Dat werd dus schakelen voor de kunstenaars en de
deelnemers.
Uiteindelijk is het proces in beeld gebracht door Pollie Hogenboom en zijn de
kunstprojecten virtueel geprojecteerd in de Pieterskerk.
6.5.1
De borduurders van Merkwaardig zijn met kunstenaar Astrid Vlasman gaan
samenwerken in het project kamerplanten. Astrid maakt collages met oilsticks,
gietwas, olieverf, patroontekenpapier en lapjes stof, beplak met tekeningen en oude
foto’s die zij weer verder bewerkt met potlood en naald-en-draad. Zo ontstaan
composities die ruimte laten voor veel interpretaties en melancholieke verhalen.
Kamerplanten in pot, je eigen plant of een fantasieplant, stroomden bij Astrid binnen
en niet alleen van Merkwaardig maar ook van scholieren en iedereen die zin had om
een plant in pot weer te geven. Zo ontstond een echt community project. Het zou
een combinatie van de geschilderde planten van Astrid Vlasman zelf met de
ingezonden kamerplanten en echte planten worden.
Uiteindelijk niet in de Pieterskerk maar op een later tijdstip in de Hortus Botanicus
Leiden.
6.5.2
Pollie Hogenboom werkte samen met de Viltkontaktgroep. Van acrylschilderijen
naar monotypes tot gemengde technieken, zelfs af en toe een bronzen beeldje. Pollie
Hogenboom gebruikt veel verschillende technieken voor haar werk. Maar welke
techniek zij ook gebruikt, er zit een duidelijk eigen handschrift in. Dat zal te zien zijn
in het project dat Pollie heeft opgepakt met de ViltKontaktGroep: glaspanelen met
kleine viltvormen in de stijl van Miró. Het harde glaswerk van Pollie vormt een mooi
contrast met de zachte vilten vormen van de vilters. De lijnen zijn ontstaan door
bewerkt fraai gekruld electriciteitsdraad.
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6.5.3
Beeldend kunstenaar Marije Mommers werd gekoppeld aan de Vrouwen van Nu. Zij daagt
de leden uit om één woord uit een eerder gemaakte reis te kiezen, en deze in de uitwerking
te verbinden aan het gevoel dat het
woord oproept. Marije heeft zich voor haar project laten inspireren door het Woord en de
Pilaren in de Pieterskerk. Het eeuwenlang verkondigde woord in de Pieterskerk vormde het
uitgangspunt voor dit kunstproject. Marije vroeg de handwerksters van Vrouwen van Nu om
woordennuit een reis waar ze goed herinneringen aan hadden. De woorden werden op
stroken geborduurd die later door een raster van gaas geweven werden. Tenslotte zou er
rondom een pilaar in de kerk een spiraal ontstaan waar je omheen kon lopen maar ook een
stukje erin.
6.5.4
Het Quiltersguilde is samen met Fleur van den Berg gaan werken aan engelenvleugels.
Fleur maakt beelden met de mens in een informatiewereld als inspiratiebron. Fleur: ‘Ik hou
ervan mijn beelden er verleidelijk uit te laten zien; dat je ernaar wilt kijken; dat je het wilt
aanraken; dat je erom kunt lachen soms; dat je denkt dat je het begrijpt, maar er later ook
weer iets anders in ziet.’
6.5.5
Petra de Haas van Atelier Boetseerkunst is met de kantklossters van het LOKK aan de slag
gegaan om de fragiliteit en kwetsbaarheid van een kwal te verbeelden. Petra wordt gedreven
door de schoonheid van dieren, natuur en architectuur en maakt vaak beelden die over het
algemeen humor uitstralen en een gevoel van herkenning geven. Zo’n 350 stroken werden
naar Petra opgestuurd. De stroken zouden de tentakels van de kwal vormen.
6.5.6
Clara van den Bosch autonoom kunstenaar en Weefnetwerk en verwerken samen
geometrische patronen tot totems. Een totem is een voorwerp dat
persoonlijke symbolische betekenis voor een individu heeft en waarmee men zich sterk
verbonden voelt. Clara zegt hierover: ‘Ik ben altijd op zoek naar ‘de stille kracht van de
eenvoud’ en laat me hiervoor graag inspireren door Scandinavische en Japanse vormgeving
en door elementaire vormen en symbolen uit oude culturen.’

6.6 Groepswerk XXL
Nederland kent een groot aantal collectieven of groepen, waarin kunstenaars samen komen,
elkaar inspireren, werk bespreken of samen aan een onderwerp werken. Het Textiel Festival
heeft uit de verschillende textieldisciplines een aantal groepen uitgenodigd om samen een
groepswerk te maken: XXL
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7

Teqstiel- over grenzen
Meetingpoint van Textielkunst Nu
Ansichtkaartenrol van Merkwaardig en anderen
Qua - draad kantklossen
Het verhaal van de geweven bollen
Opbouw planetarium geweven bollen
Viltkontaktgroep gaat op reis
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6.7 Scholenproject ‘Droomreis’
Zo’n 180 leerlingen van de basisscholen De Pionier en De Lorentzschool uit Leiden en de
Koningin Julianaschool uit Leiderdorp borduurden hun droomreis. En dat deden ze niet
zomaar. Als een langgerekt middeleeuws wandtapijt vormen de 180 borduurwerken een
uitgestrekte reis door tijd en ruimte. Het resultaat is te zien geweest in een speciale expositie
Droomreis: borduurwerken van kinderen in Museum Volkenkunde.

6.8 Erfgoed
6.7.1
Museum de Kantfabriek gevestigd in de voormalige Zuid-Nederlandse Kantfabriek is
nu Rijksmonument en museum
6.7.2
Museum de Kantfabriek een bezoek aan het depot
6.7.3
Textiel uitgebeeld in religieuze kunst
6.7.4
Waardebepaling van textiel aan de hand van het Lanckaert tapijt uit 1587 in de
Lakenhal in Leiden
6.7.5
Textiel in schoenen in het Schoenenmuseum in Waalwijk
6.7.6
Textiel Research Centre in Leiden
6.7.7
Textielcollectie Zaans Museum
6.7.8
Pilgrims naar Amerika
6.7.9
Keiga kamerscherm: invullen van zijde
6.7.10 From buteh to paisly the story of a global icon
6.7.11 Textiel uit Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden
6.7.12 Sier of sluiting? De historie van de knoop
6.7.13 Het Zaanse jak een lezing van de Nederlandse KostuumVereniging

6.9 Textielroute
Op locatie
6.9.3 Museum Masterclass in Japanmuseum SieboldHuis
6.9.4 Museum Masterclass Volkenkunde in Museum de Kantfabriek
6.9.5 ‘Beyond Bounderies’ in Galerie Zone
6.9.6 Textielgroep Windkracht 10 in Japanmuseum SieboldHuis
6.9.7 ‘Rondom het Textielfestival’ in Museum het Wevershuis
6.9.8 ‘Droomreis’ in museum Volkenkunde
6.9.9 Textiel uit Egypte in Rijksmuseum van Oudheden
6.9.10 Geïnspireerd door ‘Textiel uit Egypte’ door QS2 in Rijksmuseum van Oudheden
Online
6.9.11
6.9.12
6.9.13
6.9.14
6.9.15
6.9.16
6.9.17
6.9.18
6.9.19
6.9.20
6.9.21
6.9.22

Zootex
Colorminds
DIY school
Steekplus en Zootex
Stiqs
Windkracht 10
Experikant
Alexandra Drenth - inmiddels verwijderd
QS 2
Rap 42 Margriet Geerlings
Anneliet van Beelen
Catherine Schoenmakers
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6.9.23 Mieke Werners
6.9.24 Ria van Dijk
6.9.25 De Concullegas
6.9.26 Rondom het Textiel Festival
6.9.27 VerBeeldend Weven
6.9.28 TxProjects - Caroline Grooteboer
6.9.29 Beyond Bounderies
6.9.30 Carla van Belle
6.9.31 Buitenkunst in de Hortus

6.9

6.9.32 Gemiva-SVG groep
6.9.33 Weefcollectief Fryslân
6.9.34 Rap 42, Jolanda de Haas
6.9.35 Heidi Ochsner
6.9.36 Groep de Bollenweef
6.9.37 Inge Duin
6.9.38 Viltcollectief LAK
6.9.39 Tex Tase Textielkunst

Arts en Crafts markt/leveranciers

6.10
6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4
6.10.5
6.10.6
6.10.7
6.10.8
6.10.9
6.10.10
6.10.11
6.10.12
6.10.13
6.10.14
6.10.15
6.10.16
6.10.17
6.10.18
6.10.19
6.10.20
6.10.21
6.10.22
6.10.23
6.10.24

Digitale workshops (24)
Textielschilderingen van Celine Michel
Vilten door Caroline Grooteboer
Crewel work door Annelot Steneker
Holbein borduurtechniek door Hannie van Dien
Blackwork borduurtechniek door Hilde Schipper-Baptist
Stokhaken door Ietje de Graaf
Lierse kant door Tonny de Kaper
Idrija kant door Josephina Pahlad
Kantklossen met metaal door Ephrem Muskee
Kantklossen met mineralen door Anneke Doorenspleet
Kantklossen door Neeltje Tenhagen
Naaldkant door Gerda Cramer
Improviserend breien door Mathilde Jongbloed
Delicate roos vilten door Carla van Belle
Vilten van een klein ontwerp door Caroline Grooteboer
Nuno vilten door Caroline Grooteboer
Boekomslag van vilt door Gemiva-SVG groep
Borduren met kinderen door Afke Wullink
Werken met koude was door Zijdar
Devoreren door Zijdar
Hoe maak je een scrappy quilt? door Quiltersgilde
Hoe maak je een patrijspoort in je stof? door Quiltersgilde
Draadinspiratie door Vezel
De kettingsteek door Afke Wullink

6.11 Lezingen
In de periode van Studio Textielfestival heeft STIDOC een aantal sprekers uitgenodigd om een
online lezing te geven. Met de deelnemers was een QenA opgenomen.
6.11.1
Waardebepaling van textiel aan de hand van het Lanckaert tapijt
uit 1587 in
de Lakenhal in Leiden
6.11.2
Van kade tot zelfkant door Sara Vrugt
6.11.3
Raakvlakken van textiel en plastic door Jessica den Hartog
6.11.4
Pleed, een Leeuwarder wol project door Gieneke Arnolli
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7. Vormgeving
De vormgeving van het drukwerk en de opzet van de exposities in de Pieterskerk was in
handen van Berry van Gerwen uit Breda. Als campagnebeeld was gekozen voor ‘La Vieille’
van Roos Cox, een experimenteel weefsel.
Vormgegeven
•
•
•
•
•

maar door Covid 19 voor een groot deel niet uitgevoerd:
diverse flyers ( gedrukt)
flyer workshops
poster: A4, A3 en Mupi
textielroute
opzet en indeling exposities Pieterskerk

De vormgeving en uitvoering van Studio Textielfestival was in handen van Marit Stofberg.

8. PR en Publiciteit
Voor de PR en publiciteit was een publiciteitsplan gemaakt. (zie bijlage).
Een belangrijk PR instrument is de eigen nieuwsbrief geweest. In de loop der tijd hebben zich
daar 2525 abonnees voor aangemeld. In aanloop naar en tijdens het festival zijn (maandelijks)
nieuwsbrieven verschenen.
Archief: Nieuwsbrief
Ook de verenigingen hebben in hun digitale nieuwsbrieven veel aandacht gegeven aan
het festival.
• In diverse tijdschriften en kranten is aandacht besteed aan het Textiel Festival en
Studio Textielfestival.
• Agenda Leiden.nl
• VVV.nl
• Uit agenda: fysiek 10.000 oplage
• Ladder in regionale huis aan huisbladen
• Op veel websites en blogs zijn berichten geplaatst over het Textiel Festival en Studio
Textielfestival.
• In de bijlagen zijn uitingen van de publiciteit opgenomen.
• Reacties van bezoekers en deelnemers zijn verzameld.
Publiciteit
Persberichten, flyer, poster en route zijn verstuurd aan diverse tijdschriften, zowel per email als per post. De nationale en de internationale pers is benaderd. In diverse
tijdschriften zijn speciale artikelen verschenen over het Textiel Festival als geheel of over
onderdelen.
Over de wedstrijd ‘Windstreken’ en over het Textiel Festival 2020 en Studio
Textielfestival 2021 is in diverse tijdschriften, kranten, websites en weblogs gepubliceerd.
Dit jaar vooral ook veel in digitale vorm.

8.1 Drukwerk
Flyers
• Save the date flyers, oplage 10.000. Voor verspreiding op diverse evenementen.
• Early bird flyers, oplage 10.000. Vroegboekkorting

30

31

8.2 Websites
De website www.textielfestival.nl informeerde het publiek over de festivalonderdelen. De
vormgeving van de website van Textiel Festival 2020 was van Marnix Bouhuis. Webredacteur
was Sandra Bouhuis.
Toen het festival nog fysiek zou plaatsvinden waren er pagina’s gebouwd met informatie over
alle activiteiten die tijdens het festival zouden plaatsvinden. Zo was er een pagina met alle
workshops, leveranciers, tentoonstellingen, kunstenaars en art&crafts. Ook was er een
pagina waar bezoekers de entreebewijzen en tickets voor de inloop en dagworkshops konden
aanschaffen.
Op de nieuwspagina werden alle belangrijke berichten over de voortgang van het festival
geplaatst. Deze berichten liepen gelijk met de nieuwsbrieven en berichten op de social media
kanalen en andere media.
Nadat duidelijk werd dat het festival online zou plaatsvinden zijn de ticket- en
activiteitenpagina’s offline gehaald zodat er geen kaarten meer konden worden verkocht. Via
de financiële administratie zijn de aankoopbewijzen gestorneerd.
Op de site was vanaf dat moment uitgebreide informatie te vinden over:
- praktische informatie over het festival
- vermelding van alle sponsoren en samenwerkingspartners
- de organisator van het Textiel Festival
- de Internationale Textiel Wedstrijd 2021 met het thema 'Windstreken’, het juryrapport van
de wedstrijd met de genomineerden en de uiteindelijke uitslag en de bekendmaking van de
Publieksprijs
- de deelnemende kunstenaars
- de Museum Masterclass
- contact informatie voor de pers
- een terugblik naar vorige festivals
- foto’s
- QR-code voor donaties
- link naar het online festival
Voor de site is ook een Engelstalige pagina gemaakt. Via de contactpagina kon met contact
opnemen met de organisatie.
De coördinator van de website www.studiotextielfestival.nl was Nienke Smit.
De websites genereerden vele bezoekers naar de websites van de sponsors, deelnemende
verenigingen, kunstenaars, galeries en musea.

8.3 Sociale media
Textiel Platform
Op het Blog Textielplatform zijn door de organiserende verenigingen regelmatig berichten
geplaatst over de onderdelen van hun exposities en over de vorderingen van diverse
projecten. Berichten over de textielroute, professionele kunst, restauratie en conservatie zijn
eveneens geplaatst. Facebook, en Twitter zijn actief ingezet. De Facebook-pagina van zowel
Textielfestival als Textielplatform zijn zeer actief gebruikt.
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9. Organisatie en coördinatie
Het Textiel Festival 2020/studio Textielfestival 2021 is georganiseerd door het Stichting
Textiel Informatie en Documentatie Centrum. In STIDOC werken onderstaande organisaties
samen:
• WEEFNETWERK
• Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland
• Vrouwen van Nu
• MerkWaardig voor Liefhebbers van Merklappen
• Quiltersgilde
• Museum de Kantfabriek
• Nederlandse Kostuumvereniging

9.1 Projectgroep en werkgroep
De eerste aanzet voor het Textiel Festival 2020 is gemaakt in oktober 2017.
De leden van de projectgroep (inhoud) waren niet verbonden met STIDOC en werd gevormd
door:
• Merion Tameling, docent

•
•
•
•

Greet van Duijn, kunsthistorica en docent
Merion Tameling, docent

Sandra Bouhuis, museum medewerker
Hanny Spierenburg, adviseur beeldende kunst en coördinator Textiel festival 2015.
Zij maakten een eerste opzet van het Textiel Festival 2020. De projectgroep is tot
april 2020 plenair bij elkaar geweest.
Voor de leden van de werkgroep (het uitvoerend orgaan) werd een profielschets opgesteld
• Goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden;
• Planmatig en gestructureerd kunnen werken;
• Duurzaam verbonden aan de vereniging, met een netwerk binnen en buiten de
vereniging
• In staat vrijwilligers te motiveren en te (ver)binden aan elkaar en aan het
evenement
• Bereid zich te committeren aan een periode tot mei 2020.
• Een lid van de werkgroep is tevens bestuurslid van het STIDOC
De werkgroep kwam voor het eerst op 23 november 2018 bijeen en bestond uit:
•
Merion Tameling (Projectgroep, voorzitter), Greet van Duijn en Sandra Bouhuis
(Projectgroep
•
Nienke Smit (voorzitter STIDOC), Pieternel Hol (STIDOC en verslag)
•
Paula van Moorsel en Jeannette Broer (Quiltersgilde)
•
Yvonne Koning en Majo van der Woude (MerkWaardig)
•
Angeline Kriek, Innan König en Caroline Grootenboer (Viltkontaktgroep)
•
Gieneke Arnolli en Joke van Egten (Nederlandse Kostuum Vereniging)
•
Liesbeth van Loo en Lies Snikkers (LOKK)
•
Ank Hazelhoff, Geertje Middel en Dorothé Sybenga (Weefnetwerk)
•
Hedwig Hartmans, Annemarie van Walsum en Marjolein van der Eijk (Vrouwen
van Nu)
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Steeds werden twee of drie leden van de werkgroep verantwoordelijk voor een onderdeel van
het Textiel Festival.
• Arts & Craftsmarkt en Leveranciersmarkt
• Demonstraties verenigingendeel
• Vrijwilligers beheer en Organisatie/ondersteuning kassawerk
• Dag workshops en Inloop workshops
• Begeleiden kunstenaarsprojecten
• Facilitaire dienstverlening organiseren
• PR ondersteuning en social media
De werkgroep is als geheel vier keer bij elkaar geweest tot maart 2020. In de tussenliggende
tijd is er overleg geweest binnen de verschillende onderdelen.
Mei 2020: het Textiel Festival wordt vanwege Covid-19 verplaatst naar 2021.
Mei 2021: Opnieuw geen fysiek Textiel Festival mogelijk ivm. Covid 19
Besluit STIDOC om een online editie van het Textiel Festival te maken: studio
Textielfestival.
Omschakelen
Mei 2021:
De eerste onlinebijeenkomst van de Denktank bestaande uit: Nienke Smit, Pieternel Hol
en Egje Duivenvoorde, allen bestuursleden van STIDOC en de projectgroep van het
eerste uur. De denktank komt zeven keer bijeen
Het idee is om in het najaar de website online te hebben. Er moet veel gebeuren. Alle
projecten die tot dan toe uitgevoerd zijn moeten in beeld gebracht worden. Er wordt
samenwerking gezocht met John Drop, fotograaf en filmer die ook eerdere festivals in
beeld gebracht heeft en met de Leidse Smalfilm en Video Liga, een amateurfilm
vereniging. Een aantal maanden is er door velen heel hard gewerkt om al het
beeldmateriaal te realiseren: 150 video’s!

9.2 Coördinatie
STIDOC was de organisator van het Textiel Festival 2020 en stelde als coördinator
Merion Tameling aan. De coördinatie van Studio Textielfestival lag bij Nienke Smit.

9.3 Financiën
STIDOC is verantwoordelijk geweest voor de financiën. De werkzaamheden bestonden uit:
•
•
•
•
•

Opzet begroting en dekkingsplan
Fondsenwerving
Sponsoring
Financiële projectadministratie
Afrekening festival naar fondsen.

9.3.1. Fondsen en sponsoring
Het Textiel Festival is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van:
•
•
•
•
•
•
•

Fonds voor Cultuurparticipatie
VSBfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds, Barbas-van der Klaauwfonds en Joes Meester Fonds
Fonds 1818
Gemeente Kunst en Cultuur, Leiden, stad van ontwikkelingen
Leiden marketing nu Leiden&Partners
Centrum Management Leiden
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Dankzij de financiële ondersteuning van deze fondsen heeft STIDOC een deel van het
Textiel Festival en Studio Textielfestival kunnen voeren. Het was heel fijn dat de fondsen
met ons mee wilden schakelen van Textiel Festival naar Studio Textielfestival.
Doordat er geen fysiek festival kon plaats vinden misten we inkomsten.
STIDOC is hun dan ook zeer erkentelijk voor hun ondersteuning en hun vertrouwen in de
organisatie.

9.4.2 Machtiging
Voor de inning van workshopgelden, betalingen van Arts en Crafts deelnemers en Early bird
kopers van een entreeticket is gebruik gemaakt van Ticketapply
Helaas moesten alle betalingen weer teruggestort worden vanwege de cancelling van het
Textiel Festival door Covid 19. Dat leverde veel extra werk voor de penningmeester op.

10. Partners en sponsors
10.1 Musea, galeries
• Museum Volkenkunde: project ‘Heden en Verleden’ en expositie
Droomreis
• Japanmuseum SieboldHuis: project ‘Heden en Verleden’, expositie
windkracht 10
• Hortus Botanicus: project ‘Heden en Verleden’
• Stedelijk museum de Lakenhal: project ‘Heden en Verleden’
• Rijksmuseum Boerhaave: project ‘Heden en Verleden’
• Rijksmuseum van Oudheden: textiel uit Egypte en werk van QS2
• Museum het Leids Wevershuis: Rondom het Textiel Festival
• Textile Research Center (TRC): expositie en lazing
• Galerie Zone: Beyond Boundaries
• Textielcommissie: symposium ‘Leidse Weefsels’, opgeschoven
10.2 Mediapartners
• Textiel Plus
• Vezel
• Surface Design Association
• Weven
• Quiltnieuws
• Kantbrief
• Merkwaardig
• Vrouwen van Nu
• Viltkontakt
• Kostuum
10.3 Film en video partners
De plotselinge omschakeling naar online zorgde voor de nodige vraagstukken. Het
maken van content en dan ook nog in video vorm, was voor de vrijwilligers vanuit de
Textiel verenigingen een brug te ver. Daarom is samenwerking gezocht via LKCA met de
Filmbond. Zij hadden een aangesloten vereniging in Leiden en wilden na enig overleg de
samenwerking graag oppakken. De LVSL heeft artistieke vrijheid gekregen om de videos
te maken volgens hun eigen draaiboeken. Zo sloegen twee amateurkoepels de handen
inéén met een voor iedereen goed resultaat. De LVSL heeft dusdanig veel plezier beleefd
aan de samenwerking dat we dit vaker zullen herhalen. Naast samenwerking met de
LVSL is ook samengewerkt met John Drop, in textiel gespecialiseerd fotograaf.
• Leidse Video en Smalfilm Liga
• John Drop, fotograaf en filmer
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10.4 Sponsors
• Fonds voor Cultuurparticipatie
• VSBfonds
• Prins Bernhard Cultuurfonds, Barbas-van der Klaauwfonds en Joes Meester
Fonds
• Fonds 1818
• Gemeente Kunst en Cultuur, Leiden, stad van ontwikkelingen
• Leiden marketing Leiden & Partners
• Centrum Management Leiden

11. Evaluatie
Voornemens voor de toekomst
Met veel plezier en trots kijkt het bestuur van STIDOC terug op het alsnog gerealiseerde
Studio Textielfestival. Veel deelnemers kregen zo toch de kans het werk (waar soms jaren
aan gewerkt is) tentoon te stellen al is het online. Bovendien, doordat alles op video
vastgelegd is, is er een tijdsdocument ontstaan wat van grote waarde is. Ook heeft het door
de online toegankelijkheid en de lange openingsduur voor bezoek van nieuwe doelgroepen
gezorgd. Voor een in de toekomst te organiseren festival zullen we beslist voor een hybride
vorm kiezen, meenemend alles wat geleerd is bij deze versie, en toevoegend, de fysieke
ontmoeting zoals we dat eerder altijd zo konden waarderen.

12. Facts & Figures
Locaties
exposities:

- online: 39 online exposities
- fysiek: 9 fysieke locaties in Leiden en in Horst aan de Maas

workshops:

- online
• 24 workshops, verschillende textieltechnieken, verschillend van niveau
• producten van kunstenaars
• leveranciers
- fysiek: 6 masterclasses

Data
o
o

Exposities op locatie met een verschillende tentoonstellingsdsuur
Online exposities van 1 oktober 2021 – 1 maart 2022
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Bezoekers
Statistieken Studio Textielfestival 2021
Totaal aantal pageviews: 103.421 per 26-2-2022
Totaal aantal videoviews: 44.395 per 26-2-2022
* unieke bezoekers, die minimaal 30 sec naar een video hebben gekeken.
Als ze terug zijn gekomen telt het niet opnieuw, dus de werkelijke videoviews
zullen hoger liggen.

Overzicht Pageviews

op 26-2-2022

Homepage

26.633

Textielroute

11.722

Demonstraties

11.227

Verenigingen

8.095

Werk van leden

7.192

Lezingen

7.092

Publieksprijs

5.419

Arts & Crafts

3.897

Internationale Wedstrijd

3.627

Museum Masterclass

3.377

Kunstenaarsprojecten

2.775

Kunstenaars

2.452

Projecten XXL

2.353

Leiden

2206

Partners en Sponsors

1533

Erfgoed

1.050

STIDOC

994

Museum de Kantfabriek

993

Schoolproject Droomreis

784

103.421
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13. Bijlagen via de LINK
Wedstrijdvoorwaarden en inschrijfformulier
PR en publiciteit via de LINK
- Publiciteitsplan
- PR uitingen – drukwerk Textiel Festival 2020
▪ flyer
o niet uitgevoerd, wel vorm gegeven: textielroute, poster
- PR berichten – in diverse tijdschriften en kranten, een selectie
- PR berichten – op diverse websites
- PR berichten op diverse weblogs
- Reacties van bezoekers en deelnemers
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