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מידעון חודש ספטמבר-אוקטובר 2018
לקראת תערוכות נוספות…
תערוכת "חמשת החושים" מוצגת בתיאטרון ירושלים ,עד ה ,10.10.2018 -ובנוסף הולכות
ומתגבשות תערוכות נוספות:
קבלנו הצעה לקיים תערוכה בגלריה בכפר ורדים .קול קורא יישלח אליכן ברגע שיגובש המתווה
לתערוכה.
כמו כן הולכת ומתגבשת המתווה ל תערוכה לזכרו של הצלם יוסי ביינארט ז"ל  ,וגם על כך נודיעכם
בנפרד.
תערוכת "חמשת החושים" תוצג בבית גבריאל בחודש יוני . 2019
אסיפה/מיפגש של חברות האגודה
כמידי שנה ,ניפגש לקראת סיום השנה בסוף חודש דצמבר לאסיפה /מפגש של חברות האגודה.
המפגש ייערך ב , 21.12.18-בבית רייזל ,רח' גאולה  ,12כפר סבא .לקראת המפגש תישלח הזמנה
מפורטת .

ולקראת סדנאות נוספות ....
למחרת החנוכה ,ביום ג'  , 11.12.2018נקיים יום סדנאות עם המורות גיליאן טראוויס ואיזבלה
וייסלר המגיעות אלינו מאנגליה .הסדנאות תתקיימנה באשדוד  ,במרכז קהילתי רובע ט' ,הסמוך
לכניסה הדרומית לעיר.
פרטים מדוייקים על כתובת מקום הסדנאות ,דרכי הגעה ופירוט הציוד הנדרש ,יפורסמו בהודעה
נפרדת .הסדנאות תתקיימנה בשפה האנגלית ,אך תהיינה במקום מי שתוכלנה לעזור ולתרגם
לחברות שאינן שולטות בשפה.
הרישום לסדנאות באמצעות המייל של האגודה או בפניה טלפונית לסמדר  054-8090222החל
מה 7.10.18 -ועד ל . 24.10.18
עלות סדנה  180ש"ח.
איזבלה וייסלר  -סדנת עבודה עם לוטראדור Fun Work With Lutrador -
Lutrador is a 100% polyester fiber. We will work in different ways and if necessary,
we will add different material (e.g. acrylic fiber, foils and painted bondaweb). When
using a heat tool or a soldering iron, we will observe how the Lutrador can be
transformed, melt and become a new structure. At the end of the workshop you will
go home with samples made with Lutrador. Those samples can become your
“references” or can be included in a large project.
ניתן יהיה לקנות קיטים במקום

Interlaced Patchwork ,גיליאן טראוויס – סדנת אריגה

 שמהם,  כל אחד4" הסדנה מלמדת הכנת בלוקים שונים העשויים בשיטה של אריגה בגודל כ
.מרכיבים עבודה גדולה
5$  ל$1  בעלות שנעה בין, לשימושן באותו יום, התלמידות תקבלנה דגמים של בלוקים
.
One of my student suggested a better title “In and out, Up and Down”
My new collection of quilts is made using an innovative methods of weaving or
interlacing. Inspired by scandinavian woven Christmas decorations I have
developed the patterns and designs to make fabric blocks that when out together
can make a wall hanging, a cushion or bag.
Blocks are 4” square but could be slightly bigger or smaller.
It’s an innovative methods of making a wall hanging, it’s clever , addictive and fun to
do. The number of blocks made will depend on how quickly you work the stiching
and quilting will be carried out at home.
Requirements:
• Pencil
• Graph paper – you may find this useful if you want to draft your own patterns
• Ruler
• Ipad or tablet – if you have one
• Scissors – small and large
• Transfer adhesive (Vlisifix or bondaweb) – you will need at least double the
the size of your finished item.
• Batic fabric in contrasting colours. It is a good idea to choose batik fabrics that
do not have too much pattern. 5” squares would be good.
• Iron and Ironing board.
• Rottary Cutter, small mat and ruler.

• Pins . Quilter’s clips are also useful.
• Fine cotton fabric for placing the blocks on to [the size will depend on how
many blocks are made.]
• Batting or fine wadding (size as above)
• Backing fabric (size as above)
Students will receive patterns for use on the day . A small charge of US$ 1-5 will be
made for those.
. 2019 סדנאות עם פיליס קולן בחודש מרץ
 סדנאות3  פיליס מציעה. 2019  נקיים סדנאות נוספות עם פיליס קולן בחודש מרץ, כפי שהובטח
 על, בדרום ובמרכז, אנו מקוות לפזר את הסדנאות למקומות שונים בארץ בצפון.במשך מספר ימים
. מנת לאפשר לחברות מאזורים שונים להשתתף ללא צורך לנסוע
. אך תינתן עזרה במהלכן לחברות שאינן דוברות את השפה,הסדנאות תינתנה בשפה האנגלית
: פיליס תלמד בסדנאות
 סדנה בת יום- סדנה לשימוש בעיטורים ובתוספות קישוט-Embellish Like Crazy •
 זכות קדימה לרישום תינתן לחברות שנרשמו בשפיים.זאת הסדנה שניתנה בשפיים- Wild •
.ולא התקבלו עקב חוסר מקום בסדנה
 סדנה בת יום-  סדנה להכנת פורטרט מתמונה מצולמת לתמונת קוילט- Layered Portrait •
אחד
Wild – Phyllis Cullen

We will use bits and pieces of printed fabrics to “paint” an animal portrait. Lots of
design to choose from or I will help you draw your own from a photo. All materials
will be provided in your $30 material kit. You just need to bring a rotary cutter, a
small cutting mat and your sense of adventure. A bit of tulle and some simple
quilting and you will have created your unique masterpiece.

No drawing skills are needed, but expect to learn about values, contrast, lines and
eyes, and a new way of looking at fabric.
Material list will be sent to you before the workshop.
" "לקשט כמו מטורף

Embellish Like Crazy – Phyllis Cullen

www.phylliscullenartstudio.com
Learn to make, find, or adapt fun add-ons for easy fabric art. Embellishments are the icing on the
cake, that's what we'll make! We will be using many different media and materials to add texture
and dimension. Learn to make ribbon roses, painted clay, and beaded fringe, plus get creative
adding novelty yarns, beads, clay, metal, foil, lace, angelina, tyvek, shrink plastic, pipe cleaners,
charms, buttons, and dozens of other things.
www.phylliscullenartstudio.com
Supplies:
A kit is required and includes: large print fat quarter (18" x 22") with batting, fabrics for appliqués,
novelty yarns including eyelash, metallic sewing thread, angelina fibers, lace, feathers, ribbons,
chain, rat tail, lame, glittery fabric, organza, cheesecloth, tyvek, and lutradur, plus fusible web.
Kit Fee: $50 (payable in class)

Please bring the following items to class:

• Basic Sewing Supplies
Note: Phyllis will provide special needles, threads, adhesives, heat and glue guns, paints, and
tools.
Optional:
• More embellishments, other fabric choices, and variables
Sewing machines are required
Irons are recommended
Rotary cutters and mats are optional

 - Phyllis Cullen – Layered Portraitסדנה להכנת פורטרט
Capture a true likeness, easy and fun

-

הסדנה מיועדת גם למתחילות אשר יודעות להשתמש ברגל רקמה חופשית .אין צורך בידע בציור.
גם למי שאין לה מחשב או תכנת פוטושופ ,אפשר לעבוד עם צילום רגיל .פרטים מלאים על הציוד
הנדרש וההכנות לקראת הסדנה יימסרו בפירוט בהמשך אך בינתיים מספר מילים להכרת הסדנה..
Students in this class will learn the layered portrait technique. I will demonstrate
how to manipulate photos, but for one day class I will create a custom patternfor
each student based on a photo emailed to me in advance. Anyone who does not
send a photo will have a choice of mine (Ben Franklin, Johnny Cash,Albert Einstein,
Elvis, who ever I feel like printing out at the time . You can request one that you see
on my website.
הערה חשובה :
כאמור ,אנו מעוניינות לפזר את הסדנאות של פיליס ברחבי הארץ כדי לאפשר לחברות מכל האזורים
להשתתף .ה חברות המעוניינות מתבקשות להודיענו בהקדם ,למייל של האגודה  ,באיזו סדנאות הן
מעוניינות ומהו האזור שבו הן רוצות להשתתף .בדרום יתקיימו הסדנאות בבית יציב בבאר שבע.
לגבי יתר המקומות ,נודיעכן.
עפ"י הרישום המוקדם נוכל לארגן את פיזור הסדנאות ומספר ימי סדנה בכל אזור ,עד כמה שניתן,
לפי בקשותיכן .
רשומנה לפניכן ביומן ....
ב 5.2.2019 -נקיים טיול לחברות האגודה ,לאזור השפלה  .אנו עובדות עכשיו על תכנית הטיול
ופרטים מדוייקים נפרסם בהמשך ,לאחר גיבוש כל התכנית.
תשלומים עבור פעילויות
אנו פונות אליכן בבקשה לשלם עבור סדנאות ופעילויות אחרות במועדים המבוקשים לפני תחילת
הפעילויות ,על מנת לאפשר לנו את ארגון וביצוע הפעילויות  .לצערנו הרב ,לא נוכל לאפשר
השתתפות של חברות שלא תשלמנה בזמן בפעילויות.
מבצע לגיוס חברות חדשות
אחת מהמשימות ש הגדרנו לעצמנו עם כניסתנו לתפקיד היא הגדלת מספר החברות וגיוס חברות
חדשות לאגודה .ככל שנגדיל את מספר החברות באגודה נוכל לעשות יותר פעילויות למענכן.
חברות שטרם שילמו דמי חבר לשנת  2018ומעוניינות עדיין לחדש את חברותן ,או חברות חדשות
המעוניינות להצטרף לאגודה תשלמנה עכשיו  325ש"ח .הסכום כולל את יתרת התשלום עבור שנת
 2018והתשלום עבור שנת  . 2019חברות אלו תוכלנה להשתתף בפעילויות שמתוכננות לחודש
דצמבר .
חברה שתגייס חברה חדשה תקבל שי יחד עם חברתה.
עיתון האגודה
על מנת לחסוך בהוצאות האגודה ולאור העובדה שמיילים שאנו שולחות בתפוצה לכל החברות
מגיעים בצורה סדירה ,החלטנו שעיתון האגודה יועבר במייל בנוסף לפירסומו באתר האגודה .
ובנוסף ,תהא זו תרומתנו הצנועה לאיכות הסביבה  ,לחסכון בנייר יקר ובצבע.

פרויקט "פיסות שלום" ממשיך...
פרויקט "פיסות שלום" של תנועת נשים עושות שלום ,ממשיך .חברות המעוניינות ללמוד על
התנועה
של
לאתר
להיכנס
מוזמנות
בו
להשתתף
ו/או
הפרויקט
/http://womenwagepeace.org.il/en/piece-peace-call-action
ולפינת הגאווה:
• ברכות לגישה וגר – עבודתה "אמא ובת" התקבלה לתערוכת  Power of Womenביוסטון .
• לאהובה לייבמן – ברכות על בגד פרי יצירתה שהתקבל לתערוכה ב Pacific International
 Quilt Festivalבסנטה קלרה  ,קליפורניה.
• לרות רודניק – ברכות לקבלת עבודתה  Perpetum Mobileלתערוכת מנקוזו.
• עבודתה של ימימה לבן, Wide Horizon VI ,הוצגה בסאן מארי או מיין ,ותעבור גם
לאיטליה ,גרמניה וארצות נוספות .יצירה נוספת שלה נתלתה בבית הכנסת "אשל אברהם"
בבאר שבע.
• היצירה של סינדי ריצ'רד "הר גלבוע" מכסה את הבימה של בית הכנסת "קרליבך" ברמת
בית שמש.
ביקור בתערוכה ...
• "סיפורי בדים"  -ב"ביתנו" – מרכז לגימלאי רמת השרון ,תתקיים תערוכת עבודות טלאים של
תלמידות החוג לטלאים בהנחייתה של אתי דוד .התערוכה תהייה פתוחה החל מה-
 12.10.18ועד ה . 23.10.18 -פתיחה חגיגית ביום שבת  13.10.18בשעה  , 11:30במרכז
"ביתנו" רח' ביאליק  21רמת השרון .ביקורים בתערוכה בימי השבוע בין השעות - 13:00
 16:00או בתיאום עם אתי דוד . 052-4680575

