Fur Creativity
Summer School 2015
Een bijzondere ervaring
Van 27 augustus tot en met 5 september 2015 hebben Fur Europe en
Hellenic Fur Federation (Griekenland) voor de eerste keer samen een
internationale summer school georganiseerd in Kastoria en Siatista,
Griekenland. Deze summer school (een pilot-project) was speciaal voor
jongeren uit heel Europa die ‘iets’ hebben met bont, zoals bijvoorbeeld
ontwerpers, pelsdierenhouders, comunicatie mensen of medewerkers
veilinghuizen.
Het doel van deze summer school was het
internationaal samen brengen van jongeren uit allerlei takken van de bontindustrie.
Het accent van de summer school lag vooral op het netwerken, het creatief bezig zijn
en het werken met bont.
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In Nederland is onder andere via de Saga
Young Potentials Club een uitnodiging
rondgestuurd voor deze summer school.
Om je aan te melden werd gevraagd om
een motivatiebrief en een CV (beide in het
Engels) op te sturen naar Fur Europe. Aan
de hand van deze motivatiebrief en CV
hebben Fur Europe en Hellenic Fur Federation 26 jongeren uit 11 Europese landen
uitgenodigd om naar Griekenland te
komen en deel uit te maken van de summer school.
Samen met Inge Kea, een Nederlands ontwerpster die met bont werkt, ben ik geselecteerd om op 27 augustus naar Griekenland te komen.

Workshop

Voordat de summer school begon, kreeg
elke deelnemer de opdracht om iets van/
over jezelf, dat meer informatie gaf over
wie je bent en wat je doet, mee te nemen
en te presenteren aan de rest van de
groep. Op deze manier kregen we een
goede indruk wie de andere deelnemers
waren, wat ze deden en wat hun ideeën
waren, zodat we elkaar op een leuke
manier beter leerden kennen.
Momenteel werk ik fulltime op de farm
van mijn ouders en daarom heb ik een
filmpje gemaakt met in de hoofdrol mijn
eigen tamme nerts Koosje en mezelf (het
filmpje is te vinden op YouTube onder
'Koosje FCSS 2015').
De eerste dag van de summer school
stond in het teken van de reis naar Kastoria (waar we tot 2 september verbleven,
de laatste dagen verbleven we in Siatista)
en maakten we kennis met de Griekse
gastvrijheid en met elkaar.
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Op 28 augustus, de tweede dag, ging de
summer school echt van start. In het kantoor van Hellenic Fur Federation in Kastoria werden we welkom geheten door de
verschillende organisaties en door Vasilis
Kardasis, creative tutor bij StudioNafa in
Toronto. Vasilis heeft ons de gehele summer school tijdens de excursies, de lezingen, de presentaties en de workshops
begeleid.
Na deze introductie was het de beurt aan
de deelnemers van de summer school
om korte presentaties te geven. Fur Europe en Hellenic Fur Federation hadden
voor een gevarieerde groep gezorgd. De
meeste deelnemers waren ontwerpers
maar er waren ook jonge bontwerkers
met een eigen bedrijf in Griekenland en
mensen met een marketing, accountancy
of economie achtergrond. Helaas hadden
weinig jonge pelsdierenhouders zich
opgegeven voor de summer school en
zodoende waren er weinig jongeren met
deze achtergrond.

Bezoek aan een nertsenfarm

Bezoek looierij

De workshops en lezingen gingen over
de verschillende bonttechnieken, marketing, communicatie, animal ethics, hoe
om te gaan met tegenstanders van bont
etc. Daarnaast hebben we ontelbaar veel
bontwinkels en ateliers bezocht maar ook
Bezoek aan een looierij
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een looierij en last but not least een nertsenfarm.

Inge Kea

Ondanks dit drukke educatieve programma was er ook tijd om een bezoek te brengen aan Meteora (een klooster in Griekenland dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst
staat), een boottocht over het meer bij
Kastoria en een bezoek aan het prachtige
stadje Kastoria. 's Avonds hadden we voldoende vrije tijd en mochten we gaan en
staan waar we wilden.

Leren stretchen

Bontjassen bekijken

Behalve excursies, workshops en lezingen
kregen we als groep de opdracht om een
gezamenlijk project te maken met bont.
Wat het eindresultaat zou zijn moesten we
als groep zelf bepalen. Dan blijkt dat het
niet mee valt om het met een grote groep
eens te worden in een creatief proces en
vervolgens tot een gezamenlijk einddoel
te komen. Echter het brengt ook mensen
bij elkaar, er wordt veel gebrainstormd en
er ontstaan interessante discussies. Je
leert van elkaar en vult elkaar aan. Uiteindelijk ontstaat er dan iets moois. De uitkomst van het groepsproject wordt gepresenteerd op de Vienna Fashion Week.
Ik heb tijdens deze summer school ontzettend veel geleerd over de bontsector. Dit
is een mooie aanvulling op mijn praktijkkennis over de pelsdierenhouderij. De
onderwerpen waren erg interessant en tijdens de gehele summer school ontstonden veel discussies en gesprekken tussen
de deelnemers over verschillende onderwerpen binnen de sector.
Opvallend was dat het onderwerp ‘dierenwelzijn’ regelmatig terugkeerde. De deelnemers waren erg geïnteresseerd in hoe

Bontatelier

het er in de praktijk aan toe gaat op een
farm; hoe worden de dieren behandeld
en hoe leven de dieren. Ze vinden het
belangrijk om met een product te werken
waar ze voor 100% achter kunnen staan
en waar ze verantwoording over kunnen
en willen afleggen. Een belangrijke vraag
vanuit de groep was bijvoorbeeld of er
ook een label is dat aantoont dat de dieren op een verantwoorde manier gehouden worden. Hieraan wordt nu op Europees niveau gewerkt.
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Het doel van de internationale summer
school, om jongeren met verschillende
achtergronden in de bontsector bij elkaar
te brengen, is naar mijn mening behaald.
Het is de bedoeling dat deze summer
school een jaarlijks terugkerend evenement wordt. De eisen voor deelname aan
deze summer school zijn vloeiend Engels
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spreken en 'iets' met bont hebben. Ik,
als dochter van een pelsdierenhouder,
ben niet extreem creatief, heb niet veel
verstand van mode en kan geen knoop
aan een broek naaien. Toch was de summer school voor mij erg interessant en
uitdagend. Een aanbeveling voor eenieder die ‘iets’ met bont en pelsdieren
heeft!
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