
Oproep aan alle liefhebbers van breien, borduren of knoop- en 
vlechtwerk en macramé!

 Ambachtsbuddy’s gevraagd..
Voor het project ‘Let’s (Ad)dress The People’ van FASHIONCLASH en Tout 
Maastricht zijn we op zoek naar ambachtsbuddy’s in breien, borduren 
en knoop- en vlechtwerk of macramé. Het bijzondere project is 
gevormd rond traditionele handwerktechnieken en cultuurparticipatie van 
met name ouderen. Uitgangspunt is het vormen van 3 teams die geleid 
worden door een textielontwerper. Ieder team wordt gekoppeld aan een 
oude handwerktechniek. 
 
De textielontwerper is een professional met de nodige ervaring en 
expertise in huis om vanuit zijn/haar traditionele handwerk technieken 
nieuwe vormen te ontwikkelen. De ambachtsbuddy’s zullen samen met de 
ontwerpers de ouderen gaan begeleiden. Het project stelt het proces als 
even belangrijk als het eindresultaat. Door het bundelen van de krachten 
van de ambachtsbuddy en de ontwerper wordt er gezamenlijk een 
ontwerp uitgevoerd. 

Als ambachtsbuddy ontvangt u een vergoeding voor uw waardevolle inzet.
Bij interesse of voor meer informatie als ambachtsbuddy kunt u contact 
opnemen met 
Lianne Miedema: info@fashionclash.nl.

 Deelnemers gezocht..
Voor het project ‘Let’s (Ad)dress The People’ zijn we op zoek naar 
deelnemers.
Als deelnemer gaat u onder begeleiding van een ontwerper en een 
ambachtsbuddy werken aan een ontwerp dat tijdens het Fashionclash 
festival en daarna getoond gaat worden in Maastricht. Wij zoeken mensen
van 55 jaar en ouder die mee willen werken in de workshops breien- 
borduren of knooptachnieken/macramé. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden.

De workshops zullen de gehele maand juni in het centrum van Maastricht 
plaatsvinden in het Centre Céramique. Elke week worden er twee 
workshops gegeven door de ambachtsbuddy’s en de ontwerpers. De 
workshops zullen hoogstwaarschijnlijk tussen 10.00  en 17.00u zijn. De 
uiteindelijke uitvoering van het project zal tijdens het FASHIONCLASH 
Festival tot uiting komen op Plein 1992, waarbij ook het publiek wordt 
uitgenodigd om deel te nemen. De 8e editie van FASHIONCLASH Festival is 
van 30 juni tot en met 3 juli en staat in het teken van het thema 
‘Heritage'.

Wilt u zich aanmelden als deelnemer voor de workshops dan kunt u 
contact opnemen met Tout Maastricht , tel. 043 852 70 53  of 
info@toutmaastricht.nl 
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Geef s.v.p. aan bij welke techniek u wilt meedoen.

*Op 28 april om 14.00u is er een informatiebijeenkomst in Centre 
Céramique (Plein 1992).

                                        ( Foto Fashionclass )


