Doe je mee met de tweedaagse Weefontmoeting?
Beste …
Dit jaar organiseren we op vrijdag 6 en zaterdag 7 november aanstaande vanuit
Weefnetwerk een Tweedaagse Weefontmoeting in plaats van de Landelijke Weefdag.
Twee dagen waarop we zoveel mogelijk weef(gerelateerde)activiteiten willen organiseren
op zoveel mogelijk locaties verspreid over heel Nederland.
Het doel is om activiteiten voor alle leeftijden, doelgroepen en niveaus te organiseren
waarbij we de veelzijdigheid en mogelijkheden van weven zo divers mogelijk laten zien.
Activiteiten waarbij we de interactie met elkaar opzoeken, waarbij we elkaar inspireren,
nieuwe ideeën opdoen en onze passie delen. Kortom activiteiten waarbij we elkaar
ontmoeten!
Wie vragen we allemaal?
(professionele)wevers /weefsters, leveranciers, (textiel)musea, zusterkringen,
weefkringen, enz. Iedereen kan en mag meedoen met een weef gerelateerde activiteit.
Wat vragen we?
Bedenk een leuke workshop, lezing, of andere activiteit waar geïnteresseerden aan
kunnen deelnemen, bij voorkeur fysiek zodat we elkaar echt ontmoeten, maar online zijn
er mogelijkheden! Onderstaand tref je alvast wat ideeën.
Wat bieden we?
PR en naamsbekendheid en gewoon twee gezellige dagen.
Alle deelnemers worden vermeld op de site van Weefnetwerk met een linkje de eigen
site (indien aanwezig). Verder sturen we een persbericht naar alle (regionale) kranten,
(vak)bladen, (regionale) TV zenders en omroepen.
Doe je mee?
Lees dan onderstaande punten en meld je aan via weefontmoeting@weefnetwerk.nl
Vanzelfsprekend vragen we je rekening te houden met de door het RIVM gestelde
richtlijnen om het voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen!
Vragen, goede ideeën of inspiratie nodig?
Stuur een mailtje naar weefontmoeting@weefnetwerk.nl en we nemen zsm contact met
je op!
Laten we er met z’n allen twee leuke dagen van maken!
Met vriendelijke groet,
Namens de commissie Landelijke Weefdag van Weefnetwerk,
Jacqueline Looijen (voorzitter)
Deelnemers aan deze tweedaagse Weefontmoeting zijn o.a. : Ambachtelijke Weverij
Amsterdam, Aleksandra Gaca, Eva Klee, Textielfabrique, Monica Auch, De
Katoendrukkerij, Anneke Kersten, Marleen Jongen, Marloes Jongen, Naomi Sar, Loes
Leatemia, Jo-anne Kobald, TU Eindhoven, Fashion Tech Farm, etc.

Doe je mee? Lees dan onderstaande punten
Houd rekening met de door het RIVM gesteld richtlijnen!
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Naam workshop / lezing / enz.
Korte omschrijving inhoud
Zorg voor een of meer goede foto’s. Eventuele deelnemers worden echt
geënthousiasmeerd door inspirerende plaatjes
Min-max aantal deelnemers (rekening houden met 1,5 meter maatschappij)
Dag / tijdstip (vrijdag en/of zaterdag, 1x of meerdere workshops en tijden)
Prijs per deelnemer (activiteit, incl/ex materialen, enz.)
Overige informatie voor deelnemer (locatie, moeten ze iets meenemen, enz.)
Heb je een website? Dan graag deze vermelden zodat we een linkje kunnen
maken.
Geef regionale kranten en/of TV zenders door zodat ook via deze kanalen
publiciteit kunnen organiseren voor deze dagen.

Ideeën / inspiratie voor de Tweedaagse Weefontmoeting
op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020
Onderstaand een paar voorbeelden. Wees creatief en denk in mogelijkheden!
Leveranciers /Musea
Bedenk hoe je je bedrijf of je product in de spotlight kan zetten. Combineer je product
met een workshop, een lezing, een rondleiding, enz.
Textieldames en –heren / ambachten
Verzin een leuke workshop wat we allemaal met een geweven lap stof kunnen doen:
Bedrukken, borduren, (ver)vilten, kantklossen, (shibori)verven enz. Alles is mogelijk,
zelfs een workshop ‘Zet de schaar in je weefsel’, tips en trucs om je geweven lap te
gebruiken voor een mooi kledingstuk.
Wevers/weefsters/docenten
Bedenk een leuke workshop van een dag(deel). Je bent geheel vrij hoe je deze dag wil
invullen. Een workshop als eerste kennismaking met weven, voor beginners of voor (ver)
gevorderden.
Weefkringen
Bedenk als weefkring of je hier ook iets in kan betekenen. Zijn er leden die het leuk
vinden om een workshop te organiseren? Of heb je een ander goed idee? Bespreek het
met elkaar en laat weten of je als kring of individu mee doet.
Zusterverenigingen
Gebruik een of beide dagen om je specialisme te delen! Verzin een leuke workshop,
combineer (unieke) stukken met een lezing en/of uitwisseling.
Overig
In principe is alles mogelijk.
Bijvoorbeeld een workshop tips & trucs om je weefsel goed te fotograferen.

Of presenteren kan je leren (tips & trucs om je werk goed te presenteren / tentoon te
stellen).
Online
Ook online zijn er natuurlijk mogelijkheden. Bijvoorbeeld een vragenuurtje, een virtuele
rondleiding, enz.

