
 

 

 

Hallo VKG lid, 

Tijdens het Textielfestival van woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2020 in Leiden brengen wij samen met 

andere textielverenigingen onze ambachten onder de aandacht. De ViltKontaktGroep doet voor het eerst 

mee in de organisatie en we willen onszelf graag laten zien. Daar hebben wij jullie (onze leden) voor nodig. 

Laten we met elkaar vilt op de kaart zetten! 

 

De diverse initiatieven zijn te zien in de Pieterskerk en aan alle initiatieven kan jij nog meedoen.  

Hierbij nodigen wij jullie uit. 

1. Kunstenaarsproject 

2. Ledenexpositie 

3. Landelijk project VKG 

4. Landelijk project MerkWaardig 

5. Wedstrijd 

6. Textielroute (Leiden binnen de singels) 

 

 

 



 

Uitleg vormgeving Pieterskerk 
De Pieterskerk wordt omgetoverd tot een walhalla van textiel.  

In de kerk wordt een groot gedeelte van de kerk bemenst door de 

verenigingen. In dit gedeelte vinden we de kunstenaarsprojecten,  

de ledenexpositie en de landelijke projecten. In dit gedeelte willen  

we als verenigingen iets bijzonders laten zien.  

Lever jij ook je bijdrage? 

 

1. Kunstenaarsproject  
Het Textielfestival heeft zes kunstenaars uit Leiden uitgenodigd samen te werken met verenigingen. Eén 

kunstenaar Pollie Hogenboom heeft gekozen voor de ViltKontaktGroep. Zij is een glaskunstenaar en laat 

zich inspireren door de kunstenaar Joan Miró. Van glas en allerlei materialen verwerkend in een 

collagetechniek maakt zij vormen die ze verbindt met elektriciteitsdraad. Het vilt vindt zij een mooi contrast 

vormen in het geheel. Zij wil allerlei vormen toepassen (ongeveer 50) in haar kunstwerk zoals een ster, 

bollen, vierkanten en meer. In het aankomende zomertijdschrift van VILT kun je meer lezen over deze 

samenwerking. 

Wil jij meedoen met het vervaardigen van viltonderdelen voor haar kunstwerk? Kom dan naar de volgende 

Landelijke dag van de VKG. 

Wanneer Landelijke dag 5 oktober 

Waar  De Bron in Amersfoort 

Opgeven  Volgt in de nieuwsbrief van augustus 2019 

 

  

Gedeelte waar wij ons als 

verenigingen presenteren. 

 



2. Ledenexpositie 
Met de ledenexpositie heb je een grote kans dat je werk te zien is in de Pieterskerk. Je kan het alleen doen of 

samen met anderen. Laat je inspireren door de thema’s: 

a) Over Grenzen 

Bij dit thema kun je aan persoonlijke grenzen, fysieke grenzen, imaginaire grenzen denken. Men gaat op 

zoek naar een nieuwe wereld. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Door voor- en tegenspoed maar je niet 

tegen laten houden. Volhardend en gedreven naar een nieuwe bestemming. Laat het experiment de 

grenzen verkennen en verleggen! 

b) Denkend aan thuis 

Bij dit thema spelen herinneringen een rol. De kaarten die je stuurt, de souvenirs die je koopt, de foto’s die 

je maakt of meeneemt. Denkend aan Holland kan een onderdeel zijn, maar ook Home sweet home. Waar 

liggen je wortels en wat maakt dat je je er thuis voelt? 

c) Bagage 

Geen reis zonder bagage. Wat neem je mee, wat mag beslist niet ontbreken én waarin vervoer je je kostbare 

bezittingen. Denk aan reistassen, (hut)koffers en andere reisaccessoires die de reis vergemakkelijken. Denk 

ook aan de chatelaine, een riem of gordel die om het middel werd gedragen om gebruiksvoorwerpen 

(waaronder naaigerei) bij de hand te hebben. 

Het Textielfestival wil de bezoeker diversiteit laten zien. Verwondering, inspiratie en herkenning zijn de 

belangrijkste pijlers. 

Nodig inzending Aanmeldformulier en twee duidelijke foto’s, informatie te vinden op  
   https://www.textielfestival.nl/ledenexpositie/ 
Deadline aanmelden 1 oktober (postdatum) 
Selectie   De tentoongestelde werken worden geselecteerd door leden van de vereniging 

 

3. Landelijk project VKG 
Elke vereniging heeft een eigen plek van 3x3x3 meter voor een groepswerk.  

Wij willen iedereen de gelegenheid geven om bij te dragen aan ons verenigingskunstwerk.  

Hoe gaan we hiermee aan de slag? 

De regio coördinatoren organiseren een regiodag met dit project als thema. Maar je kan thuis zelf ook al 

aan de slag of in een groepje samen met anderen. Kontakt vinden we als vereniging belangrijk en daarom 

vinden wij het leuk dat we ook bij elkaar een kijkje kunnen nemen. In de kalender staan data wanneer het 

mogelijk is dat landelijk atelier open dag(en) houden om met elkaar te werken aan dit landelijke project 

VKG. Ook ben je vrij om op andere dagen zelf ook een dag(en) te organiseren. Geef het door aan 

infowebsitevkg@gmail.com. Dan wordt je atelier of jij als persoon vermeld op de website met datum, 

locatie en emailadres. Leden kunnen zich dan bij je melden voor deelname aan de open atelierdag. 

Gezellig, elkaar inspireren en ontmoeten. Samen vilten aan fantastische kunstwerken! 

https://www.textielfestival.nl/ledenexpositie/
mailto:infowebsitevkg@gmail.com


VILT-KONTAKT-GROEP 

Doen jullie mee? 

Opties om je atelier of huis open te stellen voor het landelijke project van VKG zijn: 
2019 | 26 mei – 9, 16 en/of 23 juni – 1 of 8 september – 13, 30 oktober – 15 december  

2020 | 26 januari – 15 maart 

Regiodag waar je werkt aan het landelijke project VKG: 
21 september regio Zuid-Holland en Utrecht. 

De andere regio’s laten het weten via hun nieuwsbrieven. 

Uiterste datum inleveren van kunstwerken voor het Landelijk project VKG: 
Is tijdens de Landelijke dag van de ViltKontaktGroep op 18 april 2020. Eerdere momenten zoals bepaalde 

overleggen zijn mogelijk, mail Caroline voor meer informatie. 

Kunstwerk in elkaar zetten voor het festival: 
Ongeveer rond 24 t/m 27 april en 1 t/m 4 mei 2020. Te zijner tijd horen jullie meer. 

 

Het Ontwerp Landelijk project VKG

 

 



Het vlak is 3x3x3 meter. Het overkoepelende thema is ‘op reis’ en wat nemen we mee op reis? Inderdaad een 

koffer waar van alles in en uit kan puilen. De eerste BH en slip hebben we al gesignaleerd! Om de koffers 

rangschikken we op kleur of thema op houten paaltjes jullie gemaakte vilten creaties. Aangezien we ook 3 

meter de hoogte in kunnen hangen we ook gemaakte onderdelen in de lucht. Herinneringsteksten borduren 

op stukken vilt of anders. De vloer dekken we af met vilten tapijten en hiermee creëren we een bodem voor 

het kunstwerk. Er zijn vast mensen die vilten tapijten in huis hebben die we mogen lenen. Alles kan en mag 

als het maar past binnen de thema’s: 

Over grenzen  Denkend aan thuis  Bagage 

In de koffer(s) wordt een computer verwerkt waarop beeldmateriaal te zien is van details van diverse 

kunstwerken, wie weet een detail van jouw werk? Het grote kunstwerk wordt een zoekplaatje waardoor 

mensen aandachtig kijken naar wat jullie zoal meegemaakt hebben op jullie reizen. We kunnen 

werkprocessen en verhalen van belevenissen laten zien. Jullie horen later meer over hoe wij dit willen 

uitvoeren. In april / mei 2020 maken we met een groepje het groepskunstwerk tot één geheel.  

 

4. Landelijk project MerkWaardig 
Ook onze medevereniging heeft een groepsplek van 3x3x3 meter. De vereniging MerkWaardig borduurt en 

om de grote ruimte goed te vullen nodigen zij andere verenigingen uit mee te doen met hun project. Zij 

organiseren het ‘Ansichtkaartenproject’. Hieronder hun oproep: 

Hoe vaak heeft u al een kaartje naar het buitenland gestuurd of een vakantiegroet naar Nederland. 

Misschien heeft u meer met beeldende berichten die zeggen immers vaak meer dan 1000 woorden. Welk 

bericht of beeld zou u in een ansichtkaart vangen als u denkt aan de verenigingsthema’s bagage, denkend 

aan thuis en over grenzen? 

De ‘ansichtkaart’ is een lapje in een van de volgende drie formaten: 5 x 5 cm, 5 x 10 cm of 10 x 15 cm. 

Belangrijk is dat het netjes is afgewerkt met bijvoorbeeld vilt, of neutraal lapje stof aan de achterzijde of het 

lapje heeft aan twee kanten een afbeelding. 

Leden van de verschillende verenigingen leveren lapjes in ‘hun’ techniek aan. De verenigingen zijn 

verbonden in de drie verenigingsthema’s, textiel en de vaste formaten van de ansichtkaarten (van standaard 

kaart tot kattenbelletje). U bent vrij in kleurkeuze en natuurlijk de (combinatie van) textiele technieken. We 

gaan de lapjes samenvoegen tot een groot kunstwerk. 

Het zou leuk zijn als jouw kaartje er ook tussen hangt! Tijdens de Landelijke dag op 6 april 2019 is er een 

aanzet gegeven. Op de inspiratietafel lagen erg leuke voorbeelden van vilten kaartjes. 

Je kan één of meerdere lapjes sturen naar de organisator van MerkWaardig. 

Voor de VKG is Annemie Koenen de contactpersoon en zij zal mede gestalte geven aan het gezamenlijke 

werk. 

 



Deadline   1 september 2019 

Opsturen naar  Mara Eisenburg 

    t.a.v. TF2020 

    Olympus 218 

    3524 WE Utrecht 

 

Organisator VKG Annemie Koenen 

    vilt@annemiekoenen.nl 

    046-4581509 
 

5. Wedstrijd 
Als lid maar ook als niet lid kun je meedoen met de wedstrijd. Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, 
dat nog niet eerder tentoongesteld is. Het thema is Windstreken. Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de 
materiaalkeuze is vrij. Het maximum formaat is:  

 Tweedimensionaal: 50 x 50 cm of 200 cm in omtrek incl. afwerking en maximaal 10 cm reliëf.  

 Driedimensionaal: 35 x 35 x 35 cm incl. afwerking. 

Informatie  https://www.textielfestival.nl/wedstrijd/ 
Deadline aanmelden 1 oktober (postdatum) 
Nodig inzending 1 digitale opname van het totale werk, met vermelding van de titel van het  
    werk en 1 digitale opname van een detail van het werk, met vermelding van de 
    titel van het werk. 
Selectie  Gekozen door een jury, ingesteld door STIDOC 
 

Jurering wedstrijd: 
1e jury ronde, november 2019: 
Selectie op beeldmateriaal. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd:  
Verwerking van het thema – Originaliteit – Kleurgebruik – Materiaalhantering – Compositie  
 
2e juryronde, februari 2020:  
Selectie op het werk zelf, wordt ook gekeken naar:  
Technische toepassing – Diepgang binnen de techniek – Beeldende kwaliteiten – Afwerking 
 

6. Textielroute 

In de stad binnen de singels wordt een textielroute georganiseerd. Vele plekken zijn inmiddels vergeven. 

Maar ons lid Celine Michel heeft nog een aantal locaties gevonden (cafés, schoenenwinkel en etalages). Het 

zijn er niet veel meer dus als je toch nog een plekje zoekt meld het snel bij Celine. Zij kan je in contact 

brengen met een locatie, zij is niet verantwoordelijk. Zelf ga je het contact aan met de locatie en ook meld 

je je aan bij Greet van Duijn, de organisator bij het Textielfestival. Wanneer je je aangemeld hebt, het 

aanmeldformulier opgestuurd hebt en de bijdrage hebt overgemaakt is het definitief (deze informatie te 

vinden op de website van het Textielfestival). 

mailto:vilt@annemiekoenen.nl
https://www.textielfestival.nl/wedstrijd/


Contact voor locaties  Celine Michel:  celinemichel@hotmail.nl 
Informatie   https://www.textielfestival.nl/textielroute/ 
 

Het is een groot festival en het zou leuk zijn als we ook jouw bijdrage kunnen bewonderen. Je kan aan één of 

meerdere initiatieven meedoen. Hopelijk ben jij net zo enthousiast als wij en doe je mee!  

Wij horen graag van je! Doe gezellig mee en help vilt op de kaart te zetten! 

Namens de Projectgroep VKG Textielfestival 

Caroline Grootenboer 

carolinegrootenboer@gmail.com 

06-402 350 22 

mailto:celinemichel@hotmail.nl
mailto:carolinegrootenboer@gmail.com

