
PERSBERICHT: Taxandriamuseum presenteert ‘Handwerk Bandwerk – Neuzen in een 
Kempense kleerkast’ 
 
Van 16 november 2018 tot 22 december 2019 loopt in het Taxandriamuseum Turnhout de 
tentoonstelling ‘Handwerk Bandwerk – Neuzen in een Kempense kleerkast’.  
De expo geeft een textiel- en kostuuminterpretatie aan de verschillende zalen van het museum en put 
daarvoor uit de rijke collecties van Turnhout en van het Museum Tempelhof in Beerse. Nooit eerder 
getoonde stukken komen hierbij aan bod. 

De jachtkamer leidt bijvoorbeeld naar de kleding van boswachters en jagers. Het thema ‘ontwikkeling 
van de Kempen’ naar streekdrachten en de centrale rol die Turnhout speelde voor de aankoop van 
kleding. Vanaf de 19de eeuw kon men in de stad terecht voor allerlei kleding en accessoires. Veel 
bezoekers zullen zich de gerenommeerde kledingwinkels uit de vorige eeuw zeker herinneren. De 
kamer van de verzamelaar is dan weer dé plek om meer intrigerende gewaden te tonen.  
 
Het hedendaagse luik wordt opgenomen door leerlingen van de modeafdelingen van het Heilig Graf 
Turnhout. Gefascineerd en geïnspireerd door de historische kledij voegen ze er in de loop van het jaar 
eigen, moderne creaties aan toe. En ook studenten fotografie van CVO EduKempen tonen recent 
werk met als thema ‘textiel en kleding’. 
 
‘Handwerk Bandwerk’ is samengesteld door curator Frieda Sorber van het ModeMuseum Antwerpen. 
Atelier 20+03 zorgt voor de scenografie. 
 
Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28, 2300 Turnhout, +32 14 43 63 35  
taxandriamuseum@turnhout.be - www.taxandriamuseum.be  
 
[einde persbericht] 
  
Uitnodiging opening 
 
De officiële opening van ‘Handwerk Bandwerk’ vindt plaats op vrijdag 16 november 2018 om 19.30 
uur. Sprekers zijn Frieda Sorber (ModeMuseum), Guido Theunissen (Museum Tempelhof), Leen 
Cooreman (Heilig Graf Turnhout) en Astrid Wittebolle (schepen van Cultuur) 
U bent van harte welkom. 

 
Info 
 
Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur en Archief & Musea Turnhout 
0474 85 11 44, astrid.wittebolle@turnhout.be 

 
Ingrid Rombaut, communicatiemedewerker Archief & Musea Turnhout 
014 44 33 70 - 0479 82 36 37, ingrid.rombaut@turnhout.be 
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