Nieuwsbrief December 2019

Terwijl de dagen korter worden en we met ons team aan het werk zijn om alle bestellingen op
tijd bij jullie te krijgen en de nieuwe programma’s voor te bereiden liggen er op mijn bureau
gecoördineerde stapels die nog voor het einde van het jaar afgewerkt moeten worden. Ons
team is uitgebreid met Joppe voor de ondersteuning van de website en Nicoline voor extra uren
administratie. We werken hard naar de Parijse fashionweek toe en hebben inmiddels nog twee
extra bijzondere projecten in de voorweek staan. (waarvan we overigens hopen dat ze niet
allebei doorgaan ;-) We hebben nog wat achterstallige beloftes lopen die inmiddels gelukkig
allemaal wel in kaart zijn. Komende zondag hebben we nog onze eigen Knitmas,
december-broodje-breien-dank-jullie-wel zitting, waar nog steeds een paar plekjes beschikbaar
zijn. Via de website kun je laten weten als je erbij wilt zijn.

Deze zomer gaan we het weer onze zomerweek in
Amsterdam organiseren. Van 6 juli tm 10 juli. Een
week breiend door Amsterdam. Van de stadsnatuur tot
de wallen, van het water tot de architectuur van de
Amsterdamse School. Geschikt voor alle niveau’s van
breiers die zin hebben in een week creatief breien
zonder patroon. Klapstoeltje mee. Linkje.

Als je wat verder wilt reizen kun je ook meedoen aan
de zomerweek die we dit jaar samen met de

Volkshogeschool in Denemarken organiseren. Hier werken we een week met als inspiratiebron
“het garendoosje van van Gogh” Aan de hand van vijf belangrijke thema’s uit zijn werk gaan we
aan de slag. De Volkshogeschool richt zich vooral op Scandinavische studenten. De spreektaal
tijdens de klassen is Engels. Naast het brei programma zijn meerdere programma’s die parallel
lopen. De website is in het Deens, maar hier is de link naar het programma wat ik daar ga
geven. Je kunt de coördinator van Skals in het Engels mailen als je meer vragen hebt.

The art of Lace in het Textielmuseum
Het gebruik van kant in de Haute Couture. Van Dior tot
Iris van Herpen. Waar het begrip “kant” goed wordt
opgerekt. Inspirerend.

Louise Bourgeois in museum Voorlinden
De tentoonstelling To Unravel a Torment is een zes decennia overspannende
overzichtstentoonstelling met veertig sleutelwerken uit de Glenstone Collectie, The Easton
Foundation en museum Voorlinden. Het is bijna dertig jaar geleden dat de kunst van Louise
Bourgeois op zo’n grote schaal in Nederland te zien was.

Downtown Abbey in de bioscoop
Zodra er een nieuwe aflevering uitkwam ging zocht ik het
beeld af naar de gebreide kostuums die erin voorkwamen. In
de film die vanaf september in de bioscopen draait zijn weer
een aantal prachtige stukken te zien.

Before it is in Vogue, it was at Amsterdamse Steek
Het afgelopen weekend hebben 29 breiers en typografisch ontwerpers kennis kunnen maken
met het werk van Rüdiger Slömer. Een inspirerend inkijkje in de wereld van Typeknitting, en van
wat we meegemaakt hebben, ook nog maar het begin. Vogue Knitting publiceert in het
komende nummer een artikel over zijn werk, maar in Nederland kon je er al bij zijn. (Overigens
geeft Rudiger in Zwitserland tijdens het breifestival ook les. De website vergt overigens enkel
geduld.)
Inmiddels is het engelstalige boek van Rudiger ook op de markt gekomen en hebben wij er 10
op voorraad genomen. De Duitstalige versie (30,-) is wat duurder, maar prachtig uitgegeven.
Mooi papier, ingenaaid, stevige kaft en helemaal gemaakt in Duitsland. De Engelstalige versie
(23,95) is in China gemaakt en ingelijmd. Inhoud is
exact hetzelfde en inspirerend.
Hier kun je de boeken vinden.
Als je het artikel in de Handwerken zonder Grenzen
hebt gelezen over zijn werk, dan weet je dat hij
kosteloos een eerste patroon aangeboden heeft. Dat
patroon kun je nu hier via onze website downloaden.
Kosteloos betekent zonder kosten voor jou, aan onze
kant worden die door de ontwerper natuurlijk wel
gemaakt. Wees er daarom zuinig op en vraag mensen
zelf het patroon te downloaden als ze het willen
hebben.

Cursus breien in kleur
Het nieuwe kleur brei programma start op 11 januari
2020. Nieuw in dit programma is de aftrap met een
technische opdracht die je binnen een week na
inschrijving ontvangt.
De kleur brei-opdracht behandelt een 11-tal kleur
breitechnieken, van draadspanning tot finishing
techniek en gaat samen met 42 filmpjes die je op
YouTube kunt afspelen. Deze klus hoef je niet
voorafgaand aan de cursus te maken. Het helpt als je
er een start mee gemaakt hebt.
Nb; Deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor
het programma ontvangen het patroon met instructie
de komende week.

Rest ons nog jullie allemaal een goede decembermaand en een goed begin van het nieuwe jaar
toe te wensen. Dank jullie wel, allemaal. Voor alle support, feedback, aankopen, opdrachten,
vriendschap en prachtige breisels uit 2019. We groeien, dankzij jullie.

Loret.

