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‘10’
‘Technieken waardoor
stoffen ontstaan’
In deze expositie laten we handwerktechnieken
zien die stof doen ‘ontstaan’, zoals haken, breien,
weven, kantklossen en vilten in combinatie met
hedendaagse textielkunst.
Zonder deze technieken zouden we nu nog
bloot rondlopen en waren onze huizen niet zo
mooi aangekleed.
© Marijke van Epen
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Museum de Kantfabriek koestert zijn schatkamers

Trees Philipsen

Historie Horst
Textiel exposities
Textiel Bibliotheek

Nel Butter

Museum de Kantfabriek bestaat in 2019 10 jaar; een mooie gelegenheid
om 3 exposities te presenteren. We geven een inkijk in onze
depots, die vol staan met geschonken objecten. De collectie en de
archieven vormen een belangrijk onderdeel van cultureel erfgoed.
Het museum koestert opgebouwde kennis over regionale historie,
ambachten, materialen en technieken. Het slaat een brug tussen
bewaren, tonen en maken.

Streekgeschiedenis
& Genealogie

Daarnaast laten we werk van hedendaagse textielkunstenaars zien.
Zo legt het museum de verbinding tussen historie en hedendaagse kunst.

Cursussen & Workshops
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HandwerkCafé’s

Museum de Kantfabriek
Americaanseweg 8
5961 GP Horst
T 077 - 398 16 50
www.museumdekantfabriek.nl
Openingstijden
dinsdag t/m zondag:
april t/m september
11:00 tot 17:00 uur
oktober t/m maart
14:00 tot 17:00 uur
Groepen op afspraak

De vele stukken uit het depot worden aangevuld met nieuw werk van
de kunstenaars Anneke Kersten, Ank Hazelhoff, Roos Cox, Paulien
van Asperen, Japien Waskowsky, Marloes en Marleen Jongen, Corry
Hengeveld, Bonnie Horjus, Marijke van Epen, Jo-Anna Meyer,
'Experikant', Kitty Korver, Trees Philipsen, Brigitte Eertink, Ankie
Doensen, Helma van Kleinwee en Karin Marseille.
Later in het jaar volgen nog 2 exposities:
I 19 mei t/m 25 augustus:
‘Technieken die stoffen bewerken en verwerken’
Met o.a. borduurtechnieken, quilten en kleding maken.
I 8 september t/m 29 december:

‘Van object naar verzameling - van verzameling naar object’.
Het gehele jaar door zijn er diverse demonstraties van handwerktechnieken. Kijk voor het programma op onze site.
Sponsors van Museum de Kantfabriek: Gemeente Horst aan de Maas, Ven & Partners
Grafisch Ontwerpers, Vissers Energy Group, Rabobank Horst Venray, InnoVista Accountants,
Notariskantoor De Laat & Gulikers, Jansen-Noy, Van Issum Media en Van Tilburg Energie Design.
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