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מידעון אפריל 2021
חברות יקרות,
ועד האגודה
ארבע שנים חולפות להן ביעף ,ובסוף שנה זו אנו מסיימות שתי קדנציות כועד האגודה .תקנון
האגודה קובע שזהו משך הזמן המקסימלי שועד האגודה יכול לכהן .על מנת להבטיח את המשך
פעילות האגודה גם בשנים הבאות אנו קוראות לכן להתנדב לועד .נשמח לעמוד לשרותכן בכל
שאלה ,תהייה ועצה .

חידוש חברות באגודה
עם חידוש פעילותינו בזום ולקראת פתיחת המשק והפעילויות  ,אנו שוב מלאות בתכניות לחודשים
הבאים .התרגשנו מאד בפתיחת תערוכות הטלאים בגלריה ארנה בהרצליה ואנו מקוות שבעתיד
הקרוב מאד נוכל לשוב ולחדש גם מיפגשים אישיים וסדנאות  .הכל כמובן בהתאם למצב ולהנחיות.
אנו מזמינות את החברות שטרם שילמו לשנת  2020-2021לשלם את דמי החבר ולהצטרף מחדש
לפעילויות השונות .הסדנאות מסובסדות על ידי האגודה .התגובות הנפלאות שאנו מקבלות
מהמשתתפות בפעילות ,מעודדות אותנו להמשיך ולהתאמץ ולהביא עוד ועוד פעילויות.
אנו מזמינות אתכן לצרף את חברותיכן לאגודה .המצרפות והמצטרפות תקבלנה הנחה בתשלום.

תערוכת "אלו דברים שעלי אהובים" יצאה לדרך .
התערוכה מוצגת בגלריה בארנה בהרצליה החל מ  9.4.2021ועד  .9.5.2021לצד תערוכה זו,
מוצגת גם תערוכת "אשה" של קבוצת "מיפגשים" .
אתן מוזמנות להגיע ולבקר בתערוכות.
הרצאות וסדנאות מקוונות
הסדנאות וההרצאות פתוחות לחברות אגודה ששלמו דמי חבר לשנים . 2020-2021
ההרשמה לכל הפעילויות במייל לאגודה בצירוף אישור תשלום :בנק הפועלים [ ,]12חשבון
 ,245884סניף  ,448מבשרת ציון.
הקבלה לסדנאות עפ"י סדר הגעת המיילים.
לאור הוספת מועדים חדשים לסדנאות  ,ניתן לבקש שיבוץ בהתאם לאותם תאריכים.

להלן לוח סדנאות מעודכן לחודשים אפריל  - 2021יולי 2021
המורה

הסדנה/הרצאה

תאריך

שעה

הרשמה /עלות

איזבל
ויסלר

סדנהTree Bark :

יום חמישי
22.4.2021

10.00-13.00

ד"ר רונית הרצאה :מהבגד לבד -הגלוי יום ראשון
25.4.2021
פליסטרנט והנסתר בתיאורי בגדים
באמנות
סחייק
סדנה Doodle Quilting :יום שני
ג'ודי קירק
3.5.2021

18.00-20.00

ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  85ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
ללא תשלום

10.00

ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  80ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  80ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
ללא תשלום
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  105ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  95ש"ח

ג'ודי קירק

סדנהDoodle Quilting :

יום שלישי
18.5.2021

10.00

ברכה
אלחסיד
גרומר
סנדרה
ג'ונסון

הרצאה:
סגנון הנעורים של גוסטב
קלימט
סדנהRepurposed :
Denim Into a Quilt
שימוש מחדש בג'ינס
בעבודת טלאים
סדנהImprovisational :
Piecing
טלאים באימפרוביזציה

יום רביעי
19.5.2021

18.30

יום ראשון
30.5.2021

14.00-20.00
עם הפסקה
באמצע הסדנה

רוברטה
ספרנדיו

סנדרה
ג'ונסון
רוברטה
ספרנדיו

סדנהRepurposed :
Denim Into a Quilt
שימוש מחדש בג'ינס
בעבודת טלאים
סדנהImprovisational :
Piecing
טלאים באימפרוביזציה

סנדרה
ג'ונסון

סדנהRepurposed :
Denim Into a Quilt
שימוש מחדש בג'ינס
בעבודת טלאים

בירגיט
שולר

סדנהHoles as a :
Design Element.
חורים כמרכיב עיצובי
סדנהHoles as a :
Design Element.
חורים כמרכיב עיצובי

בירגיט
שולר

חלק א:
רביעי -9.30
יום
9.6.2021
חלק ב
16.6.2021
14.00-20.00
יום ראשון
עם הפסקה
6.6.2021
באמצע הסדנה
חלק א:
יום שני
21.6.2021
חלק ב
28.6.2021
יום ראשון
20.6.21

-9.30

14.00-20.00
עם הפסקה
באמצע הסדנה

יום ראשון
4.7.2021

10.00-13.00

יום ראשון
11.7.2021

13.00.-10.00

ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  105ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  95ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית
העלות  105ש"ח
פתיחת הסדנה מותנית
במספר הנרשמות
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית :העלות  90ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
בנקאית :העלות  90ש"ח

ג'ודי קירק – סדנה Doodle Quilting -
ג'ודי קירק היא מורה לטלאים מאנגליה המלמדת הן טלאים מסורתיים והן טלאים מודרניים.
סדנה זו מתאימה גם למתחילות  .הסדנה מתקיימת בשפה האנגלית
מכיוון שאין צורך בכך ,בסדנה לא יימכר הקיט המופיע בדף .

ד"ר רונית פליסטרנט סחייק – הרצאה – מהבגד לבד -הנסתר והגלוי בתיאורי
בגדים באמנות.
ד"ר רונית פליסטרנט סחייק היא מרצה וחוקרת בתולדות האמנות והתרבות הקלאסית ,בעלת ותק
של  20שנה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב וברחבי הארץ .
ד"ר רונית פליסטרנט סחייק היא מרצה וחוקרת בתולדות האמנות והתרבות הקלאסית ,בעלת ותק
של  20שנה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב וברחבי הארץ .
שאיפת האמן להלביש את הדמות ובו בזמן להבליט את קימוריה ,לתאר את שקיפות הבד ,להדגיש
את עושרו ומירקמו ,היא משימה מאתגרת ומרהיבת עין באמנות .בהרצאה נעקוב אחרי הנושא
בראי הזמן ,נבחן את הדגשים שניתנו לבגדים בתקופות שונות ואת הערכים האסתטיים
והרוחניים אותם ביקשו להציג .ההרצאה על יופי ,מגדר וגנדרנות השלובים באקסטזה ,פיתוי
ורוחניות.

ד"ר ברכה אל חסיד גרומר  -הרצאה – סגנון הנעורים הנצחיים של גוסטב קלימט.
ברכה אל חסיד גרומר הינה חוקרת תרבות :באמנות ,עיצוב גרפי ,ספרות ,קולנוע ופילוסופיה .היא
מציירת ומאיירת מנחת קורסים וסדנאות באמנות .הרצאה על יצירותיו של הצייר גוסטב קלימט.
סנדרה גונסון – סדנה  -עבודה עם ג'ינס Sandra Johnson
סנדרה גונסון היא אמנית טכסטיל אמריקאית העובדת בעיקר עם ג'ינס .בסדנה היא תלמד כיצד
להשתמש בכל חלקי הבגד כולל גם כיסים ,חגורות ,רוכסנים וכפתורים .
הסדנה בת  6שעות עם הפסקה באמצע ותינתן בשפה האנגלית.
הסדנה השלישית תתקיים במידה ותהיינה מספיק משתתפות.

Workshop
1 day 6 hrs/Introductory
In this workshop participants will learn to deconstruct old denim jeans into new and
beautiful quilts. During this workshop participants will learn how to save all those
favorite pockets, zippers, grass stains, and rips to make them into a very warm and
useful one-of-a kind quilt.

Supply List:
 Sewing machine with 1/4" sewing foot
 Rotary cutter and Scissors
 Seam ripper
 Pins
 Acrylic ruler
 Iron
 Threads to match (Dark blue or gray will be fine)
 Old denim jeans
.המחיר לסדנה כוללת עלות גזרה שתשמש לעבודה

sandrajohnsondesigns.com :ניתן לראות את עבודותיה של סנדרה באתר
– רוברטה ספרנדיו – סדנה – אימפרוביזציה בטלאים

Roberta Sperandio – Improvisational Piecing
.הסדנה מתקיימת בשפה האנגלית

,רוברטה חוזרת אלינו עם סדנת קווילט מודרני
.אנו מביאות כאן הקדמה קצרה לקראת הסדנה

.

List of Materials:
 Sewing Machine
 Rotary Cutter' Cutting mat, scissors (optional)
 Medium Ruler ( 15X30 cm or 6"X12" )
 Neutral thread according to your choice of fabric
 Pins, seam reaper
 A surface that can be used as a design wall
 A small pressing station (spray starch can be useful)
 Notebook and pencil for notes
 Fabrics:
A selection of fabrics in the color way you like. Minimum 4/6 or more
different colors that will respect the values such as light, medium and dark
or contrasting colors. Contrast is the key to successful compositions, so
that is to be taken into great consideration.
Solids, solid substitute hand dyed and batiks are the best choices. Large
and medium prints are not suitable for this class, but very small prints tone
on tone can be used.
Graphic fabrics can be good add if you have it in your stash.
For the first lesson have ready cut and pressed:
1. n.2 contrasting pieces of fabric measuring 30X45/50 cm (12"X18"/20")
2. n. 1 square 25X25 cm (10"X10") and n.1 in contrasting color 30X30 cm
(12"X12") and a few strips 2.5 cm, 3 cm, 4 cm (1", 1.5") of different color
fabrics.
3. A few squares 18X18 cm (7") in the color of your choice and a few strips 1",
1.5" or more in contrasting color.

 - Holes as Design Element - Birgit Schuellerבירגיט שולר

בדרך כלל חורים בקוילט מצביעים על תחזוקה לקויה או בלאי .בסדנה זו תלמד בירגיט איך ליצור
חורים (חלונות) בעבודות בכוונה תחילה,כאלמנט עיצובי.
אנו מתנצלות על כך שלא הצלחנו לשבץ את החומר על הסדנה במידעון עקב שימוש בשפות מחשב
שונות .תיאור הסדנה ורשימת החומרים והציוד הנדרשים מצורפים במייל המלווה את
המידעון.
הסדנה מתקיימת בשפה האנגלית .
ביקור בתערוכות
תערוכת "המושכות בחוטים" בה משתתפות חברותינו אדית הרן וחוה קציר .משך התערוכה
הוארך עד ה 24.4.2021

התערוכה של בלה קפלן בבית השומר בכפר גלעדי נמשכת עד  30ביוני .2021

ניצה חזקיהו ,איליה מנור ואילנה שמש מזמינות אתכן לתערוכת "רקמת טלאים אנושית" בבאר
שבע

