
 
 

KÄRA NTA MEDLEM – VI SES I BORÅS 
 
Nytt år! Nya mål! 
 
Årsmötet kommer i år att hållas den 16 mars i Borås! Kom dit! Boka in 15-17 mars! 
Borås är i farten. Simonsland, ett nytt textilcentrum är på gång. The Creative 
factory – där det händer först. På vår hemsida hittar du en inbjudan som du kan 
använda om du ska söka pengar. Anmäl ditt deltagande info@nordictextileart.net 
 
Under dagarna i Borås får du ta del av nordisk textil konst, forskning om framtidens 
textil och vara med i startgroparna för uppbyggnaden av det textila kraftcentrat som 
kommer att sätta Borås på kartan. Arrangemanget sker i samarbete med Textilmuseet 
och Textilhögskolan 
 
Planerat program för dagarna i Borås 15 - 17 mars 2013 kommer att färdigställas 
och skickas ut till dig inom kort. Lördagen den 16 mars håller Nordic Textile Art 
årsmöte. Vad som mer kommer finns på programmet är så klart också möten, 
givande samtal och god mat. 
 
Borås och Sjuhäradsbygden. Det textila arvet utmärker regionen. I generationer har 
den textila traditionen spirat, från hemväverskan och knallen till dagens framgångsrika 
teknologiska industri. Simonsland har i många år varit en undangömd juvel. Nu håller 
den på att få ny glans. En stadsdel mitt i Borås växer fram. Området kommer att bli den 
självklara mötesplatsen för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. Hit 
flyttar bla Textilmuseet och Textilhögskolan. 
 
Deltagandet i textilmötet i Borås är kostnadsfritt för medlemmar i NTA. Räkna med 
kostnader för resor, kost, logi och eventuella inträden. Boende finns förbokat för oss på 
vandrarhem Vila. Uppge att du tillhör NTA när du bokar rum. www. hotellvila.se 
Anmäl ditt deltagande senast den 1 mars genom att maila till info@nordictextileart.net 
 
NTA Gallery. Under våren blir det vernissage på hemsidans första virtuella utställning. 
Du kommer framöver att kunna ansöka om att ställa ut. Mer info kommer. 
 
Malmö Nordic 2013. Under sommarhalvåret 2013 sätter Malmö den nordiska 
samtidskonsten i fokus genom konstmanifestationen Malmö Nordic 2013. Projektet 
lyfter fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier men också andra aktörer 
inom samtidskonstområdet, med utställningar och arrangemang utifrån ett nordiskt 
perspektiv. Medlemmar i Nordic Textile Art är inbjudna av KKV-Textiltryck Malmö att 
delta i en textil installation. Nordic Textile Art kommer i samband med det ordna ett 
textilt möte i Malmö. 
 
Följ oss på facebook. Gå in och Gilla! 
Kära hälsningar från hela styrelsen i NTA genom ordf. Elisabeth Brenner. Januari 2013 


