ART QUILTS

Tiny Koppens

_____________________________________________
Expositie bij De Lapjesgaard
Van 7 oktober tot 12 november
exposeer ik samen met nog drie
dames bij De Lapjesgaard in
Amstelveen. Er zullen zo’n 30 quilts /
textiele werken te zien zijn gemaakt
door Pamela Barick, Lia Knip, Thea
Stoets Hoeksel en Tiny Koppens.
Tijdens openingstijden van winkel
kunt u terecht op adres: Nieuwe
Karselaan 6 te Amstelveen.
Ik heb vijf bomen gemaakt die met
de hand geborduurd zijn en hier te
zien zullen zijn, samen met nog
ander actueel werk. Ook de andere
dames hebben speciaal werk voor
deze expositie gemaakt.

Werelddoelen
Na de zomervakantie heb ik heel
hard gewerkt aan de werelddoelen.
De 17 werelddoelen ook wel
duurzame ontwikkelingsdoelen
genoemd, zijn door de VN
vastgesteld en alle landen proberen
hieraan mee te werken om daarmee
een betere wereld te creëren. Het
gaat om bestrijding van armoede en
honger tot de aanpak van
klimaatbeheersing en beschermen
van zeeën en oceanen. Het zijn
doelen waarbij iedereen een bijdrage
kan leveren. Niet alleen de overheid
maar ook het bedrijfsleven en de
burgers. Zowel in arme en in rijke

landen. Ik heb de 17 doelen vertaald
in quilts van 40-50 cm. De quilts
kunnen gebruikt worden bij
activiteiten rond duurzaamheid of
andere onderwerpen in relatie met
de werelddoelen. Wil je ze graag
gebruiken bij een activiteit, stuur me
een mail om te bespreken hoe we
dat kunnen regelen.

Textiel art netwerk
Vorige keer heb ik geschreven over
het opzetten van een textiel art
netwerk. We hebben hier met een
paar mensen over nagedacht en de
haalbaarheid besproken. Helaas
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moeten we tot de conclusie komen
dat het niet haalbaar is om dit op te
zetten. Er zijn te weinig mensen die
hier tijd in kunnen investeren.
Daarom zullen we dit idee laten
varen tot een moment dat er meer
behoefte en ondersteuning voor is.
Fibercards
Hebt u al een kaart gemaakt en
ingestuurd? Er kunnen nog tot 8
oktober fibercards ingestuurd worden
voor de Europese Quilt
Kampioenschappen. Het thema is 20
maar de kaart hoeft daar niet perse
aan te voldoen. Ook andere kaarten
kunnen ingestuurd worden.
Natuurlijk heb ik er een paar
ingestuurd die dan samen met uw
kaart daar gezien kan worden. Kijk
voor meer informatie op:
www.textile-festivals.com

Borduurwerk
Tussendoor experimenteer ik met
machinaal borduurwerk. Eerder met
enkele draad maar nu ook met
dubbele draad. Dat geeft weer
nieuwe effecten. Omdat dit werk nog
in de experimenteerfase zit kan ik
nog niet vertellen waar dit toe zal
leiden.

Tassen
De laatste maanden heb ik tassen
gemaakt van oude spijkerbroeken.
Deze verkoop ik op markten en via
de website. De opbrengst is voor
kleinschalige projecten in Oeganda.
Daarom hebben alle tassen ook een
randje van Afrikaanse stof gekregen.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje in
mijn webwinkel: www.tinykoppens.nl
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