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מידעון דצמבר 2021

חברות יקרות,
החודש אנו מסיימות את הקדנציה שלנו כועד האגודה וועד חדש ייכנס לתפקידו.
ראשית ,רצינו לאמר לכן תודה .תודה על האמון ,התמיכה והפירגון .עמדנו בפני לא
מעט אתגרים ,במיוחד בשנתיים האחרונות ,אך הצלחנו להמשיך בפעילות האגודה
במסגרת האפשרויות והמגבלות הנתונות .את שנת  2020פתחנו עם תכנית פעולה
סדורה ,סדנאות וטיולים מתוכננים לכל השנה ,כולל סדנאות הקיץ בבית וגן בירושלים,
אך כידוע נאלצנו לבטל את כל הפעילויות והתכניות עקב המגיפה .אנו מקוות
שהסדנאות וההרצאות בזום והתערוכות מילאו את החסר.
שמחנו מאד לתרום את חלקנו למען האגודה והמשך פעילותה ואנו סמוכות ובטוחות
שהבאות בעקבותינו תמשיכנה בעשייה ברוכה.
אנו מאחלות לועד החדש הצלחה רבה ,פעילות פוריה בהנאה ובשמחה.
דמי חבר לשנת 2022
דמי החבר לשנת  2022יהיו בסך  275ש"ח .ניתן לשלם בהעברה בנקאית לחשבון האגודה :
חשבון מס'  245884בסניף ( 448מבשרת ירושלים) בבנק הפועלים ()12

אסיפה כללית ומיפגש חברות האגודה ב – 18.11.2021
שמחנו והתרגשנו מאד על הענותכן הרבה והשתתפותכן במיפגש החברות ובאסיפה הכללית
שנערכו ב 18 -לנובמבר  2021בארנה בהרצליה.
באסיפה הכללית אושרו פה אחד הדו"ח הכספי ודו"ח ועדת הביקורת לשנת  .2020באסיפה גם
נבחרו חברות הועד החדש :ג'ודי שוורץ ,יפה יסף ,מרים פלטונוב ,אילנית דבש ויונה הלפרין.
אנו מודות לכל החברות שהגיעו למיפגש ומודות למורות ולמדגימות :ליעל קפלן ,לרינה רייך,
ליוספה הימל ,להגר צחר ,לפלורה כהן ,לחוה קציר ולסמדר איריץ  ,על הסדנאות וההדגמות
המעניינות .
תערוכת "ב.ד.ד ".בתיאטרון ירושלים
התערוכה השנתית תיפתח ביום ששי  31.12.2021בשעה  10.30בתיאטרון ירושלים.
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להזכירכן ,השנה ישנם מספר חידושים:
בתיאום עם האוצרת תקויים במקום מיני תערוכה "מהסטודיו של אומנית קוילט" אשר תציג את
מלאכת הקוילט בפני הקהל שיגיע לתערוכה .
נשמח לקבל דוגמאות של טכניקות שונות ודרכי עבודה מהמסורתי ,מודרני ,ארט וכו' בגודל של
 10X10אינץ ,וכן דוגמאות מ  ,sketch booksממי שנוהגת לתכנן בעזרתם ומוכנה לשתף אותם.
האוצרת תבחר באיזה חומרים להשתמש לפי שיקול דעתה.
בנוסף אנו מקוות לקיים מספר מיפגשי שיח גלריה במהלך התערוכה והדרכה לקבוצות ובודדים
עפ"י הזמנה מראש .אנו קוראות לכן להתנדב ,הן לשיח גלריה והן להדריך קהל בתערוכה.
סדנאות מקוונות
הסדנאות פתוחות לחברות אגודה ששלמו דמי חבר לשנת 2022וגם לחברת חדשות לגמרי
אשר שילמו וישלמו דמי חבר ל 2022החל מאוקטובר .2021
ההרשמה לכל הפעילויות במייל לאגודה בצירוף אישור תשלום :בנק הפועלים [ ,]12חשבון
 ,245884סניף  ,448מבשרת ציון.

להלן לוח סדנאות מעודכן לחודש ינואר 2022
לחודש ינואר נקבעה סדנה עם קאתי פרלמוטר  ,אשר כבר מלאה.
אנו מביאות כאן את רשימת הסדנאות מאחר ולכל הסדנאות ישנה רשימת המתנה .במידה ותהיינה
עוד נרשמות ,תהיינה המורות מוכנות לפתוח מועד חדש.
המורה

הסדנה/הרצאה

בירגיט
שולר
פיליס קולן

סדנהModern Droplets :

העלות ₪ 80

סדנהCubism :
Let's Face it:

לסדנה  2חלקים  .העלות 100
.₪

קאתי
פרלמוטר

תאריך

שעה

We're Cubism
18.00-21.00
חלק א':
סדנה :בניית ערים
שלישי
יום
– 18.00
11.1.22 Scrap Cities
חלק ב':
חמישי
יום
27.1.2022

הרשמה /עלות

ההרשמה במייל לאגודה
העברה
אישור
בצירוף
בנקאית :העלות  105ש"ח
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Modern Droplets – בירגיט שולר – סדנה
 ראו.  לצורך הסדנה יש להצטייד בסרגל עגול מיוחד.בריגיט שולר חוזרת אלינו עם סדנה חדשה
.בפירוט החומרים לסדנה

.את הסרגל המיוחד ניתן לרכוש באתרים בחו"ל או באמצעות רינה רייך
/http://quiltisrael.com
All specification are in inch, as we will be working with an inch ruler!
Fabrics (for the top)
6-8 color coordinated fabrics
 בדים מתאימים אחד לשני6-8

Amount
One strip each measuring 8.5" (at full
fabric width of 42" )
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42" " על8.5 מכל בד רצועה של
1 background fabric (contrasting color) A total of 6 strips measuring 8.5" (at
 בד רקע בצבע נוגדfull fabric width of 42")
.בגודל כולל של כל הרצועות יחדיו
Quick Curve Ruler by Sew Kind of
X1
Wonderful
סרגל עיגולים – ראו פירוט בהמשך
Additionally:
* 8 Lots of fun
* sewing machine, power cable, foot pedal, extension cord
* Spare needles, a large extended base (if available)
* Matching sewing thread
* pins, seam ripper
* fabric and thread scissors, pinking sheers ( if available)
* soft pencil, regular or marking pen.
* rotary cutter, cutting mat and ruler
* design wall or a piece of flannel or sticky batting
* iron and ironing surface/board
* pen, pencil, ruler and notepad

Phyllis Cullen – Let's Face It, We're Cubist!

-  קוביזם: פיליס קולן – סדנה

 כמו כן תלמד פיליס. בשיטת ויטראז חלונות זכוכית,בסדנה פיליס תלמד את "חוקי" הקוביזם
. מילוי ואפליקציה ברקמה חופשית במכונה
. לקראת הסדנה תקבלנה המשתתפות דגם מוכן.הסדנה תתקיים בשפה האנגלית
.הסדנה מתאימה לכל הרמות מתחילות ומתקדמות
Phyllis Cullen
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Unleash your inner Picasso! , learn the “rules” of Cubism as well as my easy
Stained Glass technique as you cut and paste to fill in one of my Cubist patterns
(or one of the ones you draw in class). Learn free motion fills to applique and
quilt in one step. Includes more free face patterns and a link to a video reviewing
the entire process to re- watch as often as you like.
All experience levels welcome. beginners, or artists. You'll love this technique!
supplies needed: for the three faces pattern we'll do together:
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Handouts, full-color reference photos, and patterns to enlarge will be e- mailed to each
student
Pattern enlarged to full size,( 16 x20 in. or 40 x50 cm), printed out (one copy)
Black fabric 16" x 20" ( 40 x 50 cm)
Fabric scraps for all pieces may match sample or choose your own
Misty Fuse 16" x 20", (40 x50cm) preferably black misty fuse)
Freezer paper 16" x 20", '
Parchment paper 20 cm square at least (or nonstick silicon, fiberglass etc.)
Scrubby sponge, Pen or pencil, Glue stick,
Black fabric marker - micron, pentel, posca, not Sharpie
Transfer chalk paper (trans doodle, etc.),
Backing fabric ,same size
Batting ,same size
Travel iron or mini iron is nice but you can use your regular one,
Small rotary cutter and mat and/or scissors,
Sewing machine with free-motion foot,
Variegated thread,
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,

Cathy Perlmutter – Scrap Cities

– קאתי פרלמוטר – סדנת בניית ערים

. בסדנה זו תלמד קאתי הכנת עבודה המתארת עיר או בניינים האהובים עליכם
. בסדנה תלמד קאתי איך להציג מבנים ארכיטקטוניים שונים בדרכים שונות
.המשתתפות בסדנה תקבלנה חוברת קטנה ובה הדרכה צעד צעד לסגנונות השונים
.  חלקים ותתקיים בשפה האנגלית2-הסדנה ב
.פירוט נוסף יישלח לקראת הסדנה

SCRAP CITIES: A Two-Part Class
cathy.perlmutter@gmail.com
626-403-1929

Make a fantasy city wall hanging, and learn skills to help you portray your favorite buildings
or cities. We’ll look at different kinds of architecture, and how they can be represented
using an assortment of playful techniques. You can choose 2-3 buildings to make in class,
plus learn about many more choices, and receive a booklet with step-by-step directions for
different styles. You may never look at buildings the same way again!

.יש לגולל כלפי מטה
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SESSION
: 1 2.5 - 3 hours
Introduction to Cityscapes
Photos of real buildings and fabric versions

Improv Log Cabin Buildings
What traditional log cabin quilt blocks and modern
skyscrapers have in common.

Window Theory
Arched vs. rectangular - Improv squares-in-the-corner,
stitch’n’flip method
Shades and curtains, up and down, side to side
Attic windows made much easier (no mitering)
Foundation Paper Piecing.

The Hotel Bargello
Principles of bargello, and why so many buildings look like this!

Wedding Cake and Jenga Construction
And other forms of uneven stacking. Turning seam allowances
during construction.

Artist’s Perspective For Quilters

If, like me, you never studied the rules of artist’s perspective
in school; or if you did but now need a review, I’ll show you
real and fabric buildings with one-point, two-point, threepoint and atmospheric perspective. Light and shadow
enhance the illusion. We’ll cover fabric selection, and
drafting, cutting, and stitching techniques to convey the
impression. We’re not looking for perfect mathematical and
artistic rigor here - just a touch of perspective, here and
there, goes a long way on a cityscape quilt!
”
”
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SCRAP CITIES CLASS, PART II
Townhouses, Tenements, and Beach
Houses
Square and arched window variations,
Greek keys,
Quoins of the Realm (fancy brickwork)
Stairs (and Yurts) in perspective
Easy perpsective trick for stairs, works for
buildings and everything else.

TRIANGLE-BASED BUILDINGS
Hearst Tower
Louvre Pyramid - Log Cabin Triangles, if
you took my last class
One World Trade Center
Diamond Windows- 5th Avenue
Synagogue

Find Prints That Do the Work
From simple stripes to geometrics and
plaids, whimsical or straightforward, a
print can accomplish things that would
be very challenging to piece

PUTTING IT ALL TOGETHER
Composition. Applique techniques,
Q and A, Sharing
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ביקור בתערוכה
אתי ויאיר דוד מזמינים אתכם לתערוכה משותפת "קו ותפר" בגלריה נאמן בתל
:אביב

,בברכה
052-4680575 :אתי
052-8360229 :יאיר
.מחכים לכם
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