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מידעון חודש נובמבר 2018
ועד האגודה ,בשם חברות האגודה ,משתתף בצער ובאבל המשפחה
עם פטירת חברתנו
רחל עבוד ז"ל
ולפני הכל  ,על מנת שנוכל לפרסם תערוכות  ,ארועים וגם  ,להבדיל ,הודעות אבל ,אנא העבירו אלינו
מידע .אין באפשרותנו להיות מעודכנות בכל מגוון הפעילויות הרבות שאתן עוסקות בהן ובכל ההתרחשויות,
ולפיכך ,נשמח על עזרתכן.

חשבון האגודה,
לקראת הרישום לפעילויות האגודה ולקראת חידוש החברות לשנת  2019להלן תזכורת לפרטי חשבון הבנק
של האגודה לצורך העברות בנקאיות

חשבון מס'  245884בבנק פועלים ( )12בסניף  448מבשרת ירושלים
היכונו ,תערוכה חדשה לפנינו...
אנו מזמינות אתכן להשתתף בתערוכת מעשי טלאים שנקיים בשיתוף עם גלריה "טל" בכפר ורדים ,החל
מיום  13.4.2019ועד לסוף חודש יולי . 2019
גלריה "טל" נוסדה לפני כ –  15שנה ומנוהלת ע"י עדי גרינפלד ובעלה ,להנצחת בנם טל ז"ל שעסק בציור
ורישום .במהלך השנים הוצגו בגלריה תערוכות של אמנים נבחרים כגון מרסל ינקו ,תערוכה מיצירותיה של
לאה גולדברג ,האומן היפני ישראלי קזואו-אישיי ,אפריים משה ליליין ,שמואל כץ ואחרים  .כרגע מוצגת
התערוכה "אומרים ישנה ארץ , "...תערוכת ציורי נוף הארץ שבה יצירות של אמנים כמו אפריים משה ליליין,
ציונה תג'ר ,מאיר פיצחדה ,אביגדור סטימצקי יעקב אגם ,מנשה קדישמן ועוד רבים וטובים אחרים.
נושא התערוכה  :סודות נסתרים בבדים ותפרים  .התערוכה תעסוק בסיפור האישי שלכן בהקשר ליצירתכן
 ,במיגוון סגנונות :מסורתי ,מודרני ,ארט  ,עשייה המביאה מזור ,שלווה ,ריפוי או שינוי אישי ,או כל סיפור
אחר הנסתר בעבודה .ההשתתפות בתערוכה פתוחה בפני חברות האגודה בלבד.
גודל העבודות יהיה  50ס"מ רוחב  70Xס"מ אורך  .עבודות קטנות יותר תתקבלנה גם הן בברכה.
עלות השתתפות בתערוכה  180ש"ח  .ההרשמה לתערוכה תתבצע עד לתאריך  , 31.12.2018במייל
לאגודה או לגלריה טל.
הקבלה לתערוכה תהייה על בסיס מועד ההרשמה בבחינת כל הקודמת ,זוכה.
פרטים מלאים וקול קורא מפורט ,בצירוף טופסי השתתפות ות.ז .לעבודה  ,יפורסמו בנפרד בקרוב.

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-בשעה  9.30בבית רייזל ,רח' גאולה  ,12כפר סבא.
על סדר היום  10.00 - 9.30 :התכנסות
 11.30- 10.00הרצאתה של מירי ישראלי "סיפור אהבה בין אמנות לסביבה"
מירי עוסקת באמנות ירוקה מתוך מיחזור ושמירה על הסביבה
 12.30- 11.30סקירה של יהודית רוזנטל ,יו"ר האגודה על פעילותנו בשנה החולפת
ותכניותינו לשנה הבאה.
במעמד זה ניתן יהיה לחדש את החברות באגודה לשנת . 2019

סדנה לוטרדור עם איזבל וייסלר
נותרו עוד מספר מקומות לסדנת לוטרדור עם איזבל וייסלר שתיערך ב 11.12.18 -באשדוד.
חברות המעוניינות להצטרף ,אנא פנו לרבקה 052-2954800

סדנאות עם פיליס קולן בחודש מרץ . 2019
כפי שהובטח  ,נקיים סדנאות נוספות עם פיליס קולן בחודש מרץ  2019בין התאריכים .10-14.3.2019
פיליס מציעה  3סדנאות במשך מספר ימים .כאמור בסדנאות יפוזרו במקומות שונים בארץ בצפון,
בדרום ובמרכז ,על מנת לאפשר לחברות מאזורים שונים להשתתף ללא צורך לנסוע רחוק.
הסדנאות תינתנה בשפה האנגלית ,אך תינתן עזרה במהלכן לחברות שאינן דוברות את השפה.
פיליס תלמד בסדנאות :
•  -Embellish Like Crazyסדנה לשימוש בעיטורים ובתוספות קישוט -סדנה בת יום
• - Wildזאת הסדנה שניתנה בשפיים .זכות קדימה לרישום תינתן לחברות שנרשמו בשפיים ולא
התקבלו עקב חוסר מקום בסדנה.
•  - Layered Portraitסדנה להכנת פורטרט מתמונה מצולמת לתמונת קוילט  -סדנה בת יום אחד
עלות כל סדנה  300ש"ח
הסדנאות תיערכנה ב 3 -מוקדים ברחבי הארץ:
• בצפון ,באוהלו ,בתאריך  , 10.3.2019תתקיים סדנת פורטרייט Layered Portrait
 Layered Portrait ,Wildו – .
• במרכז ,בתאריכים  11-13.3.2019תתקיימנה הסדנאות
 Embellish Like Crazyטרם נקבע המיקום במרכז .אנו בודקות אפשרויות שונות בין כפר סבא
לאשדוד וירושלים.
• בדרום  ,בבית יציב בבאר שבע בתאריך  ,14.3.2019תתקיים סדנת Wild
ההרשמה ,טלפונית או באמצעות האימייל ,עד לתאריך  . 15.12.2018עם הרישום לסדנאות אנא העבירו
דמי הרשמה בסך  50ש"ח  .יתרת התשלום תעשה לקראת הסדנאות ועל כך תבוא הודעה נוספת .
להרשמה טלפונית אנא פנו לסמדר 054-8090222 :או לרחל052-2261772 :
למידעון זה מצורפים טופסי הרשמה לסדנאות .
בסדנאות .

אנא ציינו במפורש היכן ברצונכן להשתתף

אנא לתשומת ליבכן :ייתכנו שינויים במיקום הסדנאות השונות ברחבי הארץ בהתאם להרשמה .
לקראת הסדנאות נודיעכן את הפרטים הסופיים והמלאים .

הבהרה חשובה :במידעון הקודם בקשנו שתודענה לנו לגבי העדפותיכן לסדנאות.
בקשנו זאת כסקר לצורך התארגנות .
הרישום לסדנאות מתחיל עם קבלת מידעון זה.
להלן פירוט הסדנאות:

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

-

 סדנה להכנת פורטרט-

Phyllis Cullen – Layered Portrait

 הסדנה מיועדת גם למתחילות.  מתוך צילום,פיליס איך לבנות פורטרייט בבדים
תלמד
בסדנה
 גם למי שאין לה מחשב או תכנת. אין צורך בידע בציור.אשר יודעות להשתמש ברגל רקמה חופשית
. אפשר לעבוד עם צילום רגיל,פוטושופ
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.

פינת הגאווה
 ומייצגות, ובמקומות נוספים, לכל חברותינו המציגות בתערוכות השונות ביוסטון,אנו שולחות שוב ברכות
.את הקוילט הישראלי בכבוד רב בעולם
.כל הכבוד

ביקור בתערוכה ...
אתן מוזמנות לתערוכת  70אגם  artשבה משתתפות חברותינו :שושי רימר ,אורית מודיאנו ,ליאן שילה
וליאת אנגלר .ברכות בהצלחה למציגות.

