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PROGRAMMA
Onderstaande DIY-activiteiten zijn de hele dag door te volgen:

Geluid breien
Maak je eigen
muziekinstrument
van rekbare stoffen,
geleidend garen en
elektronica.

LED-knuffels

Ontwerp en knutsel zachte
lichtgevende knuffels van wol,
vilt en elektronica. Blij met het
resultaat? Neem na afloop je
stralende knuffel mee naar huis.

Arm- en vingerbreien

Schuilt er een ware uitvinder in
jou? Bouw je eigen punnik- en
weefmachientje van hout, plastic,
emmers, stokjes en rietjes. Volg de
gebruiksaanwijzing of bedenk zelf een
heel nieuw ontwerp!

Een vloerkleed weven terwijl
je samen door elastieken klimt
en klautert? Dat kan! Maar
kijk uit dat je niet in de knoop
komt en de draad kwijt raakt...

XXL breien en XXL punniken

Gooi de breipennen maar in de hoek! We gaan namelijk
breien met je vingers en armen. Best moeilijk om
niet in de war te raken tussen al die draden! Maar als
je het eenmaal in de vingers hebt, is je sjaal, muts of
telefoonhoesje zo gebreid.

My machine

Wild weven

Print it!

Think big! Hoe ziet je breiwerk er uit
als je gaat breien met breipennen zo
dik als lantaarnpalen? Gebruik XXL
materialen voor bijzondere resultaten!

New Materials

Ga aan de slag met speciale
software waarmee je jouw
persoonlijke informatie kunt
omzetten naar unieke prints.
Voor op je t-shirt bijvoorbeeld!”

Heb jij wel eens gehoord van
slimme materialen en 3D-stoffen?
Kom het zelf zien en voelen
tijdens ZigZag en laat je verassen
door allerlei bijzondere stoffen.

Performances

Op de volgende tijden: 12.30, 14.30 en 17.40 uur

Naast het grote aanbod van interactieve workshops en demonstraties vinden er op verschillende tijdstippen ook bijzondere performances plaats. We hebben een ‘special guest’ uitgenodigd om te improviseren met gebreide muziekmachines en er gaat iets
spannend gebeuren met een grote patchwork dansmat!

WORKSHOPS
16.00-17.00 uur

MONSTERS WEVEN

LED-KNUFFELS

Vanaf 6 jaar
Tijdens deze workshop ontdek je de wereld van het
weven en ga je aan de slag met het ontwerpen van je
eigen grappige monstertjes.

Vanaf 6 jaar
Ontwerp en knutsel zachte lichtgevende knuffels van
wol, vilt en elektronica.

