Textielfabrique & The Soft World masterclass-weekend

Maaike Gottschal (Rietveld Academie) is eigenaar van textielstudio Textielfabrique. Beatrice Waanders (Willem
de Kooning academie) is eigenaar van het sustainable viltlabel The Soft World dat werkt met de left-over wol
van lokale schapenrassen. Beide ‘groene’ textielontwerpsters zijn vooraanstaande specialisten in hun vak, en
beide zijn gevestigd in Rotterdam. Voor dit masterclass-weekend sloegen zij de handen ineen en leert u de fijne
kneepjes van twee vakvrouwen.
Op zaterdag werk je op het atelier van Maaike in Charlois. Deze masterclass biedt een introductie op het
verven met natuurlijke verfstoffen, lokale planten en afval. Je leert meer over de achtergrond van verfplanten,
plantaardige kleurstoffen en hoe je een ecologisch verfbad maakt. We beitsen in deze workshop met
plantaardige beitsmiddelen. De wol en stof die je verft, neem je de volgende dag mee naar de masterclass van
Beatrice.
Zondag werk je op het atelier van Beatrice in Kralingen. Ze vertelt over de achtergrond van deze
schapensoorten en wol in het algemee, en leert je viltechnieken met deze bijzondere wol-soorten zoals Drents
Heideschaap, Wensleydale en Racka. Je gaat aan de slag met de door jou zelf geverfde wol en combineert met
ongeverfde wol in natuurtinten. Beatrice helpt je met het ontwerp.
Je gaat naar huis met een sustainable door jou met natuurlijk geverfd viltstuk van de wol van bijzondere
schapensoorten zonder ecologische footprint. Denk aan een mooi kussen, wandkleedje of sjaal.
Maaike Gottschal heeft een BIK gevolgd en veel ervaring met lesgeven, Beatrice Waanders geeft al 10 jaar les
op haar eigen atelier maar ook elders. Beiden geven les aan Nederlandse kunstacademies.
Datum: 19 & 20 januari 2019
Locaties: Zaterdag 19, atelier Textielfabrique, Gouwstraat 56 C, Rotterdam I Zondag 20, atelier The Soft World,
Plantagelaan 2, Rotterdam
Prijs: €290,- incl. materialen en catering.
Betaling en annulering policy: bij betaling van het volledige cursusgeld is uw deelname gegarandeerd. Bij
annulering 7 dagen voor aanvang de workshops retourneren wij op verzoek 70% van het cursusgeld. U kunt ten
allen tijde voor een vervangende deelnemer zorgen.
Aanmelding per e-mail:info@thesoftworld.com of textielfabrique@gmail.com
www.textielfabrique.nl I www.thesoftworld.com

