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De beurs

Op de Patchwork en Quiltdagen vindt U een groot aantal
winkels uit binnen en buitenland met een ruim assortiment
aan stoffen, boeken, patronen, garens en hulpmiddelen.
Tijdens dit weekend zijn diverse tentoonstellingen te zien.
Daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan kortdurende
workshops.
De Broodfabriek is goed te bereiken met zowel de auto als
het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid
in de naaste omgeving.

7, 8 & 9 april 2017

10:00 - 17:00 uur

Wedstrijd ‘Bont en Blauw’

Ook dit jaar organiseert De Broodfabriek een quiltwedstrijd. Het thema is ‘Bont en Blauw’.
Het formaat is 60 x 60 cm. U kunt traditioneel werken maar ook modern of zelfs abstract.
Alles mag. Na afloop van de tentoonstelling sturen we uw quilt terug of u neemt hem zelf
mee. Alle quilts worden tentoongesteld. De mooiste quilt krijgt een prijs van € 100.
Heeft u meer informatie nodig? Stuur een mail naar Jobina de Boer: jobquilt@xs4all.nl
U stuurt uw quiltje, voorzien van een tunnel van 6 cm breed, zonder ophangstok, voor 25
maart 2017 op naar De Broodfabriek (o.v.v. Quiltwedstrijd), Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk.

Met dank aan onze sponsoren:

Locatie

Entree
Volwassenen: € 10,Kinderen 7 t/m 12 jaar: € 3,Kinderen t/m 6 jaar: gratis

Workshops v.a.
€ 15,- inclusief materiaal
Info en aanmelden:
www.patchworkenquilt.nl

070-3075900

Kijk op de website voor meer informatie en volg ons op

www.patchworkenquilt.nl

DE BROODFABRIEK RIJSWIJK | 070 307 59 00
www.patchworkenquilt.nl

Tentoonstellingen
Tijdens de Patchwork & Quiltdagen worden prachtige quilts tentoongesteld.
De quilts zijn gemaakt in verschillende stijlen en met uiteenlopende technieken.

Margott Jenek (Duitsland)

Malgorzata Jenek, geboren in Polen, nu wonend in Duitsland quilt
sinds 2010. Zij werkt traditioneel en liefst met de hand. Ze knipt
haar motieven uit en stelt hiermee haar quilt samen. Borduurwerk
en reliëf-elementen verfijnen en verfraaien haar werk. Patronen
maakt ze pas achteraf. Haar patronen zijn in binnen- en buitenland
bekend. In 2016 publiceerde ze een Cupcakequilt B.O.M. in het
tijdschrift Quilt & Zo. Naast de tentoonstelling van Margott is een
aantal van deze B.O.M. quilts te zien
www.malgorzatajenekdesigns.blogspot.com

Jen Kingwell (Australië)

Jen Kingwell is haar hele leven al gefascineerd door kleuren
en patronen. Zij quilt al 30 jaar, heeft quiltwinkels, geeft les en
ontwerpt patronen en stoffen voor Moda. Zij omschrijft zichzelf als
een traditionele quilter maar met een moderne insteek. Zij is dol op
‘scrappy’ quilts. Hoe meer verschillende stoffen ze kan verwerken in
een quilt, hoe beter. Het liefst werkt ze met de hand.
www.jenkingwelldesigns.blogspot.com

Colorminds

De Art Quilt groep Colorminds bestaat uit 8 personen. Het
werken met een kleurpalet vormt voor de groep telkens de
uitdaging. In de Art Quilts zijn ontwerp en kleur nauw met elkaar
verweven. De tint, intensiteit en toon van een kleur verandert
wanneer twee kleuren naast elkaar te zien zijn. De verhouding
tussen warme en koele kleuren, actieve en passieve kleuren is een
intrigerend gegeven bij het ontwerpen. Daarbij leidt kleur ook
vaak het oog door een ontwerp heen.  
www.colorminds.nl

Ans Schipper-Vermeiren

Ans Schipper quilt al ruim 26 jaar. In deze periode heeft ze
ongeveer 100 quilts gemaakt. Zij wint veel belangrijke prijzen
in binnen- en buitenland. Ans werkt traditioneel en ontwerpt
haar quilts zelf. Het is bijzonder om te zien hoe zij door kleur- en
patroongebruik een heel eigen stijl weet te creëren. Haar quilts
zijn met de hand gequilt. Op deze overzichtsexpositie hangen o.a.
haar eerste en haar laatst gemaakte quilt en ook enkele van haar
zeer grote quilts.

Petra Kooij

‘Mijn werk gaat over de schoonheid van alle dag - in mijn leven
en in de natuur - die ik gebruik om mijn werk meer kracht en
puurheid mee te geven.’ Sensitiviteit en zachtheid zijn voor Petra
sleutelbegrippen in de omgang met anderen. Ze vormen ook de
leidraad bij het ontwerpen van haar quilts en stofkeuze.
www.petrakooij.nl

Eke Krug (Noorwegen)

Eén model tas, heel veel uitvoeringen, dat is de werkwijze van
Eke Krug. Naar aanleiding van een met sneeuw geverfde lap
ontwierp zij een tas met voldoende ruimte, niet te groot, makkelijk
te dragen en comfortabel aan de schouder. Het resultaat van
experimenteren, combineren, knippen, snijden, verven, lijmen,
naaien, werken met stof, papier, leer, hout en rubber ziet u op haar
tentoonstelling: de mandala tassen van Eke Krug.
http://ekeskleurdesign.blogspot.no

Workshops

Elke dag kunt u korte workshops volgen op het workshopplein. Op de website
www.patchworkenquilt.nl vindt u meer informatie over het volledige programma
en hoe u zich aan kunt melden.

Droomdekentjes

Estafette-naaien voor Droomdekentjes. Tijdens de Patchwork &
Quiltdagen organiseert Stichting de Regenboogboom voor de
Droomdekentjes opnieuw een marathon estafette-naaien. We
willen opnieuw ‘lasagna’ quilts naaien, maar we hebben er dit jaar
een uitdaging aan toegevoegd. Lees meer hierover op de website
www.patchworkenquilt.nl
www.droomdekentjes.nl

Demonstraties

Het Verfcollectief komt verfdemonstraties geven. Nienke Smit,
Hilde van Schaardenburg en Corinne Zambeek-van Hasselt gaan
stoffen verven en beschilderen. Ze laten verschillende technieken
zien met Procion MX, natuurlijke verfmethodes en het
aanbrengen van verf op de stof.
www.verfcollectief.nl

