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Er komt weer leven in de brouwerij...! 
 

Net na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief gebeurde er plotseling toch weer wat leuks. 

De organisatie van het Textiel Plus Festival, dat gehouden zou worden in de Brabanthallen in 

Den Bosch, moest het evenement cancelen vanwege coronamaatregelen, maar … besloot 

het festival online voort te zetten! De Concullega’s hoefden er niet lang over na te denken: zij 

zouden van de partij zijn, als groep, maar ook individueel. Marjan zwengelde aan dat we 

filmpjes moesten maken: rondleidingen door onze ateliers. En ze vroeg of ik samen met haar 

een demonstratievideo wilde maken over cyanoprint. Aldus geschiedde…! 

 

Daar heb je nou je Concullega’s voor, om je uit je comfortzone te trekken… Want dit lag ver 
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daarbuiten. Ik maak nooit selfies, laat staan filmpjes die je moet editen. Ik had geen idee hoe 

ik dat moest aanpakken. Dus ik moest flink aan de bak. 

 

Gelukkig stuurde Marjan een linkje van De videovakvrouw. De dag daarna kocht ik een 

selfiestick en ging aan de slag. Waar moet ik kijken, hoe hou ik het vast, en hoe plak ik later 

die scenes dan weer aan elkaar...? Enfin, het filmpje is er gekomen. Het bibbert wel een 

beetje, maar ja, dat kan wel kloppen hè! 

 

Bij de demo hebben we enorm gelachen en heel wat bloopers vastgelegd. We hebben er een 

aantal bewaard – voor later, als er een hele serie klaar is. Want ja, die plannen zijn er! We 

hebben een serie cyanoprint workshops voor ogen… Maar daarvoor hebben we echt meer 

licht en dus een ander seizoen nodig. We kijken dus nu al uit naar het voorjaar! 

 

Maar goed, de kop is eraf, en te zien op het Textiel Plus Festival ONLINE, 
12 t/m 14 november. Vanaf 1 november kun je een ticket kopen (5 euro). Kijk op 

hun website voor kaartverkoop en om te zien wat er verder allemaal te beleven 

is: https://textielplusfestival.nl/ 

 

Ik nodig je van harte uit een kijkje te nemen en wens je vast heel veel plezier! 

  

Hartelijke groet, 

Josien 

  

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 21 

december verschijnen 
 

 

  
Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 
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