
 
Uitnodiging om samen bloemen en planten te maken voor 
ONZE WILDE BLOEMENTUIN. 
Dit jaar vindt het TEXTIEL FESTIVAL TWENTE plaats. Steden en  
dorpen haken in met hun activiteiten. Borne is actief met  
‘DE RODE DRAAD’, die gaat van de ene naar de andere activiteit . 
 
Doe mee en maak  
*een bloem, plant of grassoort van textiel. 
*max. formaat 30 x 30 cm of max. 20 x 60 cm.  
*het is mooi als het een rood accent heeft; “de rode draad”. 
Nu thuis, maar zodra het kan samen met anderen in workshops.  
Alle ingeleverde bloemen, planten vormen met elkaar  
één of meerdere stillevens. Deze worden geëxposeerd  
op verschillende locaties in Borne. 
 
Materiaal 
*gebruik eigen textiel, van oude kleding tot theedoek.  
Zolang het maar schoon is, kan het gebruikt worden. 
* je werkt vooral met textiel en met naald en draad.  
Ook andere technieken en materialen, zoals lijm en verf , 
kunnen worden gebruikt.  
 
Kernwoorden voor ons project BORNE BLOEIT zijn: 
WILDE BLOEMENTUIN-PLANTAARDIGHEDEN-FLORA-RUST- 
NATUUR-BELEVEN-VERBINDEN-TEXTIEL-HERGEBRUIK 
 
Waarom  
Samen werken en deelgenoot worden van een groot kunstproject. 

Wie 
Iedereen mag meedoen. Thuis, alleen of met een familielid, etc.  
Ook allerlei groepen zoals buurtverenigingen, schoolklassen en  
dagbestedingsgroepen van zorginstellingen kunnen meedoen.  
Indien het weer mogelijk is worden er workshops op locatie verzorgd. 
 
Wanneer 
Nu maken en straks inleveren: van 1 t/m 4  september 2021 tussen  
14 en 17 uur in het Koetshuis naast het Kulturhus in Borne.  
 
Expositie 
Tijdens de herfst, van 21 september tot 21 december, wanneer de natuur  
weer in rust gaat, zal ONZE TUIN IN VOLLE BLOEI STAAN.  
De werken worden met oog voor detail en samenhang gecomponeerd  
tot een interessant, mooi, harmonieus geheel. We verwachten veel zelf 
gemaakte bloemen zodat meerdere kunstwerken ontstaan.  
   
Voorwaarden 
*probeer zoveel mogelijk her te gebruiken met textiel als  hoofdbestanddeel.  
*wat je inlevert is voorzien van naam, adres, woonplaats en emailadres.   
*wil je het retour dan vermelden bij het werkstuk. 
*de werkgroep houdt zich het recht voor items te weigeren. Indien  
deze niet aan de voorwaarden en uitingen van redelijkheid voldoen . 
Kijk op facebook BORNE BLOEIT om de voortgang te volgen. 
Voor vragen mail dan naar koetshuisborne@gmail.com 
 
Heel veel plezier tijdens het maken en we zien elkaar graag terug bij  
de voltooiing en expositie van dit community art project of één van  
de andere mooie activiteiten van Textiel Festival Twente! 
Vrolijke groet namens Kunstenaarscollectief Koetshuis BORNE BLOEIT 
Jaap Besteman, Yvonne Denekamp, Willemien Nijman en Elsa Snijder. 
 
Borne bloeit, wordt mogelijk door 
de subsidie bijdragen van  

      


