ART QUILTS

Tiny Koppens

_____________________________________________
Expositie werelddoelen in
Deurne
De werelddoelen of global goals
hangen nog tot eind februari in de
wereldwinkel te Deurne. Daarna
zullen ze verhuizen naar het
gemeentehuis van Deurne en maken
ze onderdeel uit van de
tentoonstelling door Team 2030
global goals Deurne.
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. 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.

Expositie in Het Leidse Volkshuis
Vanaf 1 februari tot 12 maart hangen
er 90 quilts van mij in Het Leidse
Volkshuis, Apothekersdijk 33 te
Leiden.
Iedereen is welkom om daar mijn
werk te bekijken.
Expositie in museum Techniek
met een ziel
Vanaf 1 maart tot 15 april expositie
van quilts met als thema familie.
Hierbij werk ik samen met Pamela
Barick. Samen presenteren we een
verzameling werken in de
Wientjeskamer. De expositie is gratis
te bezoeken. Ik zal zelf ook
regelmatig aanwezig zijn om uitleg te
geven bij de textiele werken.
Adres: Dorpsstraat 23 Neerkant.
Workshop quilten in Oeganda
In januari ben ik twee weken in
Oeganda geweest. Ik heb daar
projecten van Kwataniza bezocht.
Tevens heb ik daar een quilt
workshop gegeven voor jonge
meiden die graag nieuwe technieken
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willen leren. Het was een leuke
workshop met leergierige en
enthousiaste studenten.

Kunstwerkje van Deborah

In Oeganda zijn veel meiden die
willen leren naaien en borduren. Er
zijn veel opleidingen op dit gebied. Er
worden veel gebruiksvoorwerpen en
producten voor toeristen gemaakt. Er
is ook veel werk in het maken van
school uniformen. Het is leuk om te
zien hoeveel creativiteit er naar
boven komt.

Website: www.tinykoppens.nl
Op mijn website heb ik een blog
staan. Daar geef ik bijna dagelijks
aan waar ik mee bezig ben. Hier kunt
u mijn experimentjes volgen en mijn
laatste werk zien. Meer dan op
facebook. Ik zet niet meer zoveel op
facebook omdat facebook foto’s
gebruikt voor commerciële
doeleinden zonder de eigenaar van
de foto hiervan in kennis te stellen of
te compenseren.
Kaboutertjes
Voor het goede doel maak ik ook
kaboutertjes van Afrikaanse stofjes.
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