
Bijeenkomst Studio Claudy Jongstra x Alfa-college  
26 november 2019 
 
Programma 
10.00   ontvangst met thee en koffie  
10.15  Social media bootcamp (30min) + opdracht (+/-15min) 
11.00  korte pauze  
11.15   start Carpet of Life lezing & workshop  
12.30   biologische lunch 
13.30   Carpet of Life workshop  
15.30  reflectie de dag en beoordeling Social media bootcamp opdracht met koffie en thee 
15.45   einde programma  
  
Waar leidt het programma naar toe?  
Het doel van ons programma is om stap voor stap een breder bewustzijn van materialen 
en materiaalbronnen over te brengen. Uiteindelijk worden de studenten uitgenodigd om 
een kledingstuk/textiel opnieuw te ontwerpen met de kennis en vaardigheden die ze 
tijdens het jaar hebben opgedaan.  
 
De aankomende sessie, dinsdag 26 november zullen de 
studenten een workshop krijgen van Carpet of Life 
(http://carpetoflifecom.cloudnice.hensel.nl/), een 
socialdesignmerk dat van oude kleding en textiel 
kleden maakt. Zij werken samen met een groep wevers  
die wonen in de oase van M’hamed El Ghizlane, in het 
zuiden van Marokko, die tien verschillende dorpen telt.   
 
Deze dag zal in het teken staan social en duurzaam ondernemen. Vandaar dat Claudy de 
medewerkers van Carpet of Life heeft uitgenodigd om iets te komen vertellen over hun 
bedrijf en te laten zien hoe het creative proces voor hen werkt. Daarnaast zal Monic 
Opvelt-Jongstra, PR en communicatiemanager Studio Claudy Jongstra b.v. een deel van 
het programma verzorgen. Zij is expert op het gebied van social media, marketing en 
branding. Werkte voor organisaties als UMC Utrecht, Kinderpostzegels, Hulphond 
Nederland en Stichting Bio Vakantieoord. Aan het begin van de dag geeft zij een korte 
lezing waarin ze de vragen beantwoord die jullie ons gemaild hebben. De opdracht die de 
studenten van Monic krijgen zal gaan over het vastleggen van het creatieve proces voor 
marketing doeleinden. Ze zullen tijdens de workshop van Carpet of Life al hiermee 
oefenen. Aan het einde van de dag beoordelen het team van Studio Claudy Jongstra b.v. 
samen met de studenten wat ze gedaan hebben. 
  

  
Meenemen: 
• Een goede hoeveelheid oude kledingstukken of 
textiel. Het liefst een boodschappentas vol per persoon, 
zodat jullie genoeg hebben om mee te werken. (Shirts, 
broeken, rokken, jurken, jassen, maar ook woontextiel als 
lakens, handdoeken, ect.) Het is noodzakelijk dat jullie dit 
meenemen voor de workshop. 
• pen en papier/schetsboek  
 


