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ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022
Opening Textielfestival 2022
Het textielfestival wordt op zaterdagvoormiddag om 10u00 ingezet met een vernissage in CC 
De Ververij gekoppeld aan de opening van het kunstenparcours “The Hidden Side Of Lace”.
• Locatie openingsreceptie: CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse
 

Expo The Hidden Side Of Lace
De tentoonstelling gaat zoals voor elke 2-jaarlijkse editie van het Textielfestival, steeds op 
zoek naar verschillende uitingen van textiel in de hedendaagse kunsten. Voor deze editie werd 
in samenwerking met de vzw Living Lace geopteerd om ‘kant’ als focus te nemen.

De scoop van de tentoonstelling zal heel breed gaan en zal zowel kunstwerken bevatten die 
uit kantwerk bestaan maar kiest ook voor beeldend kunstenaars die via sculpturen, installaties, 
schilderijen, tekenwerk, video’s,... een affiniteit vertonen met kant in nauwe of brede zin. Er 
zullen ook kunstwerken getoond worden van het S.M.A.K. (Gent), M HKA (Antwerpen) en 
MUZEE (Oostende).

Met Saskja Snauwaert, Armel Barraud, Sandra Moreaux, Tamara Van San, Wim Delvoye, Dirk 
Braeckman, Gladys Sauvage, Joris Ghekiere, Maarten Vanden Eynde, Isabelle Copet, Tatjana 
Wolska, Manoeuvre/Saamo, OD collectief en zoveel meer. 

Binnen het parcours zal er ook een plek zijn waar textiele werken worden getoond van cursisten 
van 10 kunstacademies uit Vlaanderen, waaronder uiteraard ook van KAVA.

Naast het kunstenparcours zullen er ook artistieke activiteiten plaatsvinden in het CC.

De expo is te bezichtigen aan de hand van een uitgestippeld parcours op volgende locaties:
• CC De Ververij
• Be Factory
• TIO3 - Event & Business Center
• Grote Markt (voormalige post)
• De Passage
• De Sint-Hermescrypte (vanaf 15/10/2022)
• Utexbel Spinstersstraat
• Hoge Mote, MUST 

• Van 10u00 - 18u00
• 5 euro per persoon (gratis toegang voor kinderen onder de 14 jaar) 
• Zie volgende pagina voor plan parcours 

Gegidste textielwandeling doorheen Ronse
Een boeiende wandeling waarbij het textielverleden van Ronse hand in hand gaat met talrijke 
stadsvernieuwingsprojecten met o.a. een bezoek aan E&A Fashion Institute en Be Factory.
• Vertrekuur: 14u00
• Vertrekpunt: Toerisme Ronse - Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse
• Vooraf inschrijven via: toerisme@ronse.be (wandeling is gratis)
• Duur: ongeveer 2u30 
 

Workshop voor volwassenen ‘mode accessoire in kant’ bij E&A Fashion Institute
Bij E&A Fashion Institute kan je terecht voor een workshop ‘Mode Accessoire maken in Kant’.
Een accessoire in kant wordt gemaakt met gebruik van een naaimachine. Naaimachines zijn 
voorhanden op locatie. De benodigde materialen zijn inbegrepen in onderstaande prijs. Een 
basiskennis inzake stikken met een naaimachine is vereist.
• Van 10u00 - 13u00
• Locatie: Stefaan Modest Glorieuxlaan 21, 9600 Ronse
• Prijs: 25 euro inclusief BTW
• Vooraf inschrijven via: toerisme@ronse.be (inschrijving is pas definitief na betaling van 

hogervermelde prijs)
 

Workshop ‘Hoe historisch textiel bewaren?’
Vele verenigingen, heemkringen, kerkfabrieken en particuliere verzamelaars hebben prachtige 
stukken historisch textiel in hun beheer. Maar hoe bewaar je op een eenvoudige manier deze 
vaak kwetsbare objecten voor het nageslacht? Textielrestaurator Shirin Van Eenhooge leert 
je de kneepjes van het vak. Tijdens de workshop wordt een gerestaureerde vlag van de 
Harmonie Sint-Cecilia van Ronse uit 1830 getoond. Erfgoed Vlaamse Ardennen organiseert 
deze gratis vorming samen met de Dienst Archief en Erfgoed van de Stad Ronse.
• Van 10u00 - 13u00
• Voor wie: voor iedereen, vrijwilliger en erfgoedwerker die op een laagdrempelige manier en 

met eenvoudige materialen historisch textiel beter wil bewaren of reinigen
• Locatie: Spanjaardenkasteel, Priestersstraat 15, 9600 Ronse
• Vooraf inschrijven via QR-code (workshop is gratis)
 

TIO3 - Event & Business Center
Breng een bezoekje aan de panoramaverdieping en geniet van het eindeloze uitzicht. Ook 
hier zal de expo “The Hidden Side Of Lace” te zien zijn alsook de Materio-collectie.
• Vrije toegang van: 10u00 - 18u00 
• Locatie: TIO3 - Event & Business Center, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse

Point Of View Shop
Pop-up ruimte voor kunst en design. Voorstelling van modulaire handtassencollectie van Inge 
Claus. Basis tassen combineren met mood flaps waarin o.a. textiel in verwerkt is.
• Vrije toegang van 10u00 - 18u00
• Locatie: Priestersstraat 17a, 9600 Ronse

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
Expo The Hidden Side Of Lace
Uitgebreide info zie zaterdag 24 september 2022. De expo is te bezichtigen aan de hand van 
een uitgestippeld parcours op volgende locaties:
• CC De Ververij
• Be Factory
• TIO3 - Event & Business Center
• Grote Markt (voormalige post)
• De Passage
• De Sint-Hermescrypte ( vanaf 15/10/2022)
• Utexbel Spinstersstraat
• Hoge Mote, MUST 

• Van 10u00 - 18u00
• 5 euro per persoon (gratis toegang voor kinderen onder de 14 jaar)
• Zie volgende pagina voor plan parcours 
 

Textielmarkt
Een aantal textielliefhebbers tonen en verkopen er hun zelfgemaakte textielproducten en 
-ontwerpen. Een aanrader om te komen kijken naar al die creativiteit.
• Vrije toegang van 10u00 - 18u00
• Locatie: binnenkoer Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse
 

Museum Voor Textiel (Must)
De weverij van het Must, toont aan de hand van 40 werkende weefgetouwen de technische 
evolutie van de textielsector tussen 1900 en 2000. De grote troef van het museum is dat alle 
weefgetouwen nog steeds werken, dit is uniek voor Vlaanderen!
• Vrije toegang en doorlopende demonstraties van 10u00 - 18u00
• Locatie: Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse

Textielworkshop voor kids
In het Must - Museum voor Textiel wordt er doorlopend een textielworkshop voor kids gegeven.
• Van 14u00 - 18u00
• Vooraf inschrijven is niet nodig
• Deze workshop is gratis
• Locatie: Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse 

Gegidste textielwandeling doorheen Ronse
Een boeiende wandeling waarbij het textielverleden van Ronse hand in hand gaat met talrijke 
stadsvernieuwingsprojecten met o.a. een bezoek aan E&A Fashion Institute en Be Factory.
• Vertrekuur: 14u00
• Vertrekpunt: Toerisme Ronse - Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse
• Vooraf inschrijven via: toerisme@ronse.be
• Duur: ongeveer 2u30 
 

Workshop voor volwassenen ‘mode accessoire in kant’ bij E&A Fashion Institute
Bij E&A Fashion Institute kan je terecht voor een workshop ‘Mode Accessoire maken in Kant’.
Een accessoire in kant wordt gemaakt met gebruik van een naaimachine. Naaimachines zijn 
voorhanden op locatie. De benodigde materialen zijn inbegrepen in onderstaande prijs. Een 
basiskennis inzake stikken met een naaimachine is vereist.
• Van 10u00 - 13u00
• Locatie: Stefaan Modest Glorieuxlaan 21, 9600 Ronse
• Prijs: 25 euro inclusief BTW
• Vooraf inschrijven via: toerisme@ronse.be (inschrijving is pas definitief na betaling van 

hogervermelde prijs)

TIO3 - Event & Business Center
Breng een bezoekje aan de panoramaverdieping en geniet van het eindeloze uitzicht. Ook 
hier zal de expo “The Hidden Side Of Lace” te zien zijn alsook de Materio-collectie.
• Vrije toegang van: 10u00 - 18u00
• Locatie: TIO3 - Event & Business Center, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse
 

Point Of View Shop
Pop-up ruimte voor kunst en design. Voorstelling van modulaire handtassencollectie van Inge 
Claus. Basis tassen combineren met mood flaps waarin o.a. textiel in verwerkt is.
• Vrije toegang van 10u00 - 18u00
• Locatie: Priestersstraat 17a, 9600 Ronse

VOOR ACTUELE INFO ZIE WWW.TEXTIELFESTIVAL.BE
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A

CC De Ververij
Expo The Hidden Side Of Lace
Plus andere acties
// Wolvestraat 37 - Ronse

1
START
EINDE

2

3

4

5

6

7

1 De Passage
Expo The Hidden Side Of Lace
// Sint-Martensplein 9 - Ronse

5

Utexbel
Expo The Hidden Side Of Lace
Cursisten van verschillende academies
// Spinstersstraat 100 - Ronse

6

Toerisme Ronse, Hoge Mote
Geleide Textielwandeling 
Opendeur Hoge Mote en textielmuseum
Textielworkshops voor kids
Textielmarkt
// De Biesestraat 2 - Ronse

7

Be Factory
Expo The Hidden Side Of Lace
// Ninovestraat 62 - Ronse

2

TIO3 - Event & Business Center
Expo The Hidden Side Of Lace
Materio-collectie
// Oscar Delghuststraat 60 - Ronse 

3

Oud postkantoor
Expo The Hidden Side Of Lace
// Grote Markt 22 - Ronse

4

De expo “The Hidden Side Of Lace” start bij cultuurcentrum De Ververij (1) in de Wolvestraat 37. Deze locatie beschikt over 
een parking en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer of met de fiets. Doorheen de site kan je verschillende 
kunstwerken vinden, zowel binnen als buiten. Vervolgens kan je via de Beekstraat (2) de unieke locatie Be Factory ontdek-
ken, waar openluchtkunstwerken te zien zijn. Ga als volgt via de Napoléon Annicqstraat/Stadstuin naar de site van TIO3 (3). 
Hier kan je tijdens het bezichtigen van de expo genieten van het panoramisch uitzicht op de Vlaamse Ardennen. Ook kan je 
er de Materio Collectie inkijken. Daarna kan je een gezellige wandeling maken door de Stadstuin om halt te houden aan het 
oud postkantoor (4) op de Grote Markt. Dankzij een handige doorgang tussen het stadhuis en de Harmonie ben je snel bij 
de volgende locatie van het parcours, De Passage (5). De wandeling kan verder worden gezet naar de Spinstersstraat te 
Utexbel (6) waar verschillende academies werk tonen. Voor wie een kortere wandeling wil maken, kan meteen naar de Hoge 
Mote (7) gaan voor nog meer textielkunstbeleving. De wandeling eindigt aan de site van CC De Ververij (1).

Zie programma vorige pagina voor uitgebreide info.
Deel je foto’s met #textielfestival2022

TOPLOCATIES OM TE ONTDEKKEN

PARCOURS Expo Hidden Side Of Lace 

Point of View Shop
Pop-up ruimte voor 
kunst en design
// Priestersstraat 17A - Ronse



TIO3 - Event & Business Center
TIO3 is een bruisend bedrijvencentrum en moderne eventlocatie omgeven door de 
groene heuvels van de Vlaamse Ardennen. Het karaktervolle gebouw telt maar liefst 
negen verdiepingen. Bij TIO3 - Event & Business Center kan je terecht voor kwaliteitsvolle 
kantoorruimtes, coworking-space, kantoren op dagbasis en selfstorage. Daarnaast zijn 
allerhande bedrijfsevenementen mogelijk gaande van vergaderingen, seminaries tot 
congressen en dit in de volledig uitgeruste aula of vergaderzalen. Productvoorstellingen, 
personeelsfeesten, recepties en teambuildings kunnen doorgaan op de zevende verdieping 
met panoramisch uitzicht op de stad Ronse. Ook privéfeesten kunnen georganiseerd worden 
in één van de polyvalente zalen waar licht en ruimte centraal staan.

Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse - www.tio3.be - info@tio3.be - 055 21 80 07

CC De Ververij
Cultuurcentrum De Ververij staat lokaal en regionaal in voor een gevarieerd programma 
aan podiumkunsten (comedy, jazz, pop, theater, klassiek …), tentoonstellingen van zowel 
professionele als amateurkunstenaars met een focus op textiele kunsten en tekenkunst, 
vormingen (o.a. in samenwerking met Avansa), lezingen en projecten (publieke ruimte, wijken, 
educatie …). CC De Ververij is gehuisvest in een hedendaags architecturaal gebouw samen 
met de kunstacademie.

Wolvestraat 37, 9600 Ronse - www.ccdeververij.be - info@ccdeververij.be - 055 23 28 01

Toerisme Ronse
Toerisme Ronse is schitterend gehuisvest op de site van de Hoge Mote, bezoekers kunnen 
er terecht in het toeristisch onthaal- en belevingscentrum. Ook het Must-Museum voor textiel 
heeft hier zijn vaste stek. De historische site werd grondig gerestaureerd en omgetoverd 
tot een erfgoedparel met verrassende hedendaagse accenten. De perfecte start om met 
vrienden en/of familie op stads- of regioverkenning te gaan. Aan de hand van interactieve 
panelen, luisterverhalen, filmpjes en virtual reality kunnen bezoekers meer ontdekken over 
Sint-Hermes, de ontwikkeling van Ronse, textiel en Vlaanderens mooiste landschap. Ook een 
aantal stadsvernieuwingsprojecten worden hier in de kijker gezet. 

De Biesestraat 2, 9600 Ronse  - www.visitronse.be - toerisme@ronse.be - 055 23 28 16

E&A Fashion Institute
Bij E&A Fashion Institute kan je lessen volgen in Broderie de Lunéville en Haute Couture 
technieken. Esther Christiaans en Annie Martens begeleiden de cursisten graag persoonlijk 
in deze unieke opleidingen.

Broderie de Lunéville
In deze modules worden parels & pailletten vastgezet met een crochet. De docenten 
volgden jaren les bij het bekende borduuratelier Lesage in Parijs. Andere technieken kunnen 
ook aangeleerd worden zoals Broderie d’Or en eigen knopen ontwerpen en maken.

Haute Couture technieken
Tekenen van patroon naar eigen maten, aanpas, kledingstuk afwerken volgens Haute 
Couture technieken. Specialisaties in volgende technieken: keperen, double-face, verwerken 
van kant.

S.M. Glorieuxlaan 21, 9600 Ronse - www.eafi.be - info@eafi.be 

Off ices  -  Events  -  Innovat ion
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