Masterclass in Museum Het Leids Wevershuis:
Van inspiratie uit vroeger naar een kunstwerk van nu.
Het museum:
Het Leids Wevershuis is een van de laatste wevershuisjes in de stad Leiden in originele staat
(van ca. 1560) en geconsolideerd als museum.
Het huisje, een gemeentelijk monument, is een museum op zich, en heeft geen eigen
collectie. Het toont in welke omstandigheden ‘gewone’ Leidenaars in arbeiderswijken in
voorgaande eeuwen woonden en werkten. Het museum roept vragen op over, en geeft
inzicht in de sociaaleconomische situatie van (textiel)arbeiders in Leiden tussen 1550 en
1950. Het pand vertelt de historie van de arme en eenvoudige kant van de stad.
De museale functie komt ook tot uitdrukking door middel van tijdelijke exposities. Deze
hebben altijd een textiele en/of historische invalshoek.
De masterclass:
Het is een masterclass van 3 hele dagen en twee keer een halve dag. Totaal 4 dagen,
verdeelt over 3 maanden. De masterclass wordt afgesloten met een expositie van drie
weken in het Wevershuis.
Je krijgt een rondleiding door het Wevershuis, en ontdekt wat je inspireert. Je leert op een
speelse manier om vanuit deze inspiratie tot een kunstwerk te komen. Het materiaal
waarmee je werkt is textiel, echter een combinatie met ander materiaal, of een heel ander
materiaal is ook mogelijk.
De weg van inspiratie naar kunstwerk gaan we stapsgewijs bewandelen. Je krijgt
handvatten, speelse oefeningen, leert feedback geven en ontvangen, en je zult merken dat
je veel van elkaar gaat leren. Je eigen handschrift zal in deze masterclass naar boven
komen.
De groep is klein, maximaal 6 personen. Er is veel ruimte voor individuele aandacht.
Hoe gaat het in z’n werk?
Op de bijeenkomsten in het Wevershuis gaan we oefeningen doen, feedback geven op
elkaars werk, etc.
Het eigenlijke maken doe je thuis. Je krijgt tips en oefeningen mee om thuis te doen, die we
dan weer in het Wevershuis bespreken.
Voor het werken thuis moet je aan zo’n 8 tot 12 uur per week denken.
Waar?
De masterclass wordt gegeven in museum Het Leids Wevershuis. Ook de expositie is in het
Wevershuis.
Middelstegracht 143
2312 TV Leiden

Voor wie?
De masterclass is voor mensen die ervaring hebben met werken met textiel: breien, weven,
borduren, vilten enz. of een mengeling van deze technieken.
Voor mensen die geïnspireerd willen worden, graag willen leren, een uitdaging willen
aangaan, kunst willen maken, en willen exposeren.
Je gaat dus geen technieken leren (want die ken je al).
Door wie?
Ik ga je begeleiden: mijn naam is Erna van Sambeek, en ik ben beeldend kunstenaar, met
een liefde voor textiel. Samen met Marjolein van der Stoep heb ik het Masterjaar van DIY
Textile School ontwikkeld en gegeven. Voor het Textielfestival 2021 heb ik een masterclass
in het Japanmuseum Sieboldhuis gegeven.
Naast lesgeven werk ik als zelfstandig beeldend kunstenaar in mijn atelier in Amsterdam. Ik
heb enkele opdrachten in de openbare ruimte gedaan en exposeer in Nederland en in het
buitenland.
Van 18 december 2021 tot 14 februari 2022 is werk van mij te zien in het Leids Wevershuis.
Meteen daarop aangesloten is de tentoonstelling van het werk van de deelnemers van de
masterclass gepland.
Meer informatie over mij en mijn werk kun je vinden op: www.ernavansambeek.nl
Wanneer?
22 november 2021: 10-16 uur
20 december 2021: 10-16 uur
17 januari 2022: 10-16 uur
31 januari 2022: 10-13 uur (ochtend)
14 februari 2022: inrichten tentoonstelling: 13-18 uur. (middag)
6 maart 2022: einde tentoonstelling.
Indicatie investering thuis werken: 8-12 uur per week.
Wat kost het?
€420,- Dit is inclusief koffie en thee, en een eenvoudige lunch.
Aanmelden?
Vanwege de onverwachte hoeveelheid aanmeldingen, heb ik een aanmeldingsstop
ingevoerd. Ik kan je wel op de wachtlijst zetten. Mocht er een plek vrij komen dan zal ik je
benaderen.
Stuur je email adres naar info@ernavansambeek.nl , dan zet ik je op de wachtlijst!
Erna van Sambeek
www.ernavansambeek.nl

tel: 06-81057055
info@ernavansambeek.nl

Details van werken uit de Masterclass van het Japanmuseum Sieboldhuis:

Henriët Bovenkerk

Paulina Verzijden

Marian Holten

Anja van Dijk

Nelleke Ganzevoort

