STADSMUSEUM LOKEREN 11/7—3/11/13

WOLVILT - de magie van de materie
Voor WOLVILT— de magie van de materie werkt het Stadmuseum samen met Viltuoos en de Duitse Wollknoll Viltacademie.
Je ontdekt er het werk van Vlaamse en Duitse viltkunstenaars, en komt er te weten hoe het ambachtelijke vilten écht in z’n
werk gaat. Je ziet en voelt er het verschil tussen haarvilt (waarvoor het basisproduct in Lokeren werd geproduceerd in de tientallen haarsnijderijen) en wolvilt van schapenhaar.

Ook een piepjonge generatie Lokerse vilters leverde haar bijdrage aan de tentoonstelling: leerlingen van verschillende Lokerse
scholen maakten in de klas een viltkunstwerk, dat een plaats krijgt in de tentoonstelling.
In het textielatelier van Emiliani werden honderden lapjes voorvilt gemaakt, die je bij een bezoek met gids zelf verder mag vilten. Er zijn workshops voor kinderen tijdens de vakanties en voor volwassenen in oktober en november.

Kunstenaars:
Rita De Knopper
Trui Demarcke
Nicole Holvoet
Martina Pfeffer-Kaiser
Carla Poppe
Gabriele Schmertz
Ingeborg Van Eynde
Ruth Zenger

Trui Demarcke, Duet I

Atelier Textiele kunsten Academie Temse o.l.v.
Chris Bachot

Jongste generatie:
BUSO Broederschool Lokeren
Buitenschoolse kinderopvang Stad Lokeren
BSGO Bloemenhof-De Rozen 6de leerjaar

AGENDA

Onze-Lieve-Vrouwcollege 6de leerjaar

11/7
Feestelijke opening tentoonstelling WOLVILT - de
magie van de materie, Stadsmuseum met aperitief
aan de hazen
7/8
Workshop vilten voor kinderen: 14u-15u, Stadsmuseum 1e verdieping, gratis, inschrijving verplicht, meebrengen: badhanddoek en plasticzak,
i.s.m. Gezinsbond
8/9
Open Monumentendag - Zet je beste feesthoed op!
Demonstratie hoedenvilten 14u-17u in de
tentoonstellingszaal
24/10
Workshop Halsverwarmend (volwassenen): 19u30,
CC Kerkplein, 15 euro, inschrijving verplicht, i.s.m.
Vorming Plus
30/10
Workshop vilten voor kinderen: 14u-15u, Stadsmuseum 1e verdieping, gratis maar inschrijving verplicht, meebrengen: badhanddoek en plasticzak,
i.s.m. Gezinsbond
7/11
Workshop Goedgemutst (volwassenen): 19u30, CC
Kerkplein, 10 euro, inschrijving verplicht, i.s.m.
Vorming Plus
14/11
Workshop Een kei van een zeep (volwassenen):
19u30, CC Kerkplein, 10 euro, inschrijving verplicht, i.s.m. Vorming Plus

Academie Temse, De aarde vanuit de hemel

De tentoonstelling WOLVILT – de magie van de
materie loopt van donderdag 11 juli t.e.m. zondag
3 november 2013 in het Stadsmuseum Lokeren,
Markt 15a, Lokeren.
Ze is te bezichtigen van woensdag tot zaterdag
van 14u tot 17u, en op zondag van 10u tot 12u en
van 14u tot 17u. De toegang is gratis. Voor meer
informatie kan u terecht op nummer 09/345.44.58
of mailt u naar museum@lokeren.be.

