Symposium over
kunst en textiel
van de Textielcommissie

Op 18 mei 2017 vindt in de Rijswijkse Schouwburg het
halfjaarlijkse symposium van de Textielcommissie plaats.
Thema is de trend dat textiele kunst, na jaren de underdog te zijn geweest, weer in de lift zit. Hoe gaan musea
en opleidingen om met de veranderingen in de textielwereld? TxP geeft een sneakpreview.
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