
Bli medlem i Nordic TexTile ArT!

vad är?
Nordic TexTile ArT
Nordic Textile Art är en förening som vänder sig till alla nordiska textilkonstnärer som vill 
vara med och skapa ett textilt kraftcentrum och till dem som vill följa den textilt baserade 
konsten och vara med i dess framkant.

Nordic Textile Art vill möjliggöra fysiska såväl som virtuella möten och skapa nätverk för 
den nordiska textila konsten och dess aktörer. NTA är ett forum för kontaktskapande och 
kunskapsutbyte. Stommen i nätverket är medlemmarna och gemensamt bidrar vi till utveck-
lingen av nordisk textil konst. Hemsidan används som en mötesplats. 
www.nordictextileart.net

varför?
Nordisk dimeNsioN
Nordic Textile Art är ett nätverk som sträcker sig över hela Norden. Genom att vara en 
nordisk förening kan vi synliggöra den samtida textila konsten för varandra och ta del av 
olika traditioner och kulturer. Den nordiska samhörigheten får som effekt att textil konst i 
Norden får en starkare förankring på den lokala, nationella och internationella arenan.

vilka är vi?
orgANisATioN
Nordic Textile Art är en obunden ideell förening. NTAs styrelse är den administrativa 
verkställaren medan verksamhetsplanering görs av både NTAs styrelse och Nordic Textile 
Council som är referensgrupp för verksamhetens nordiska sammanhållning. I Nordic Textile 
Council deltar personer från varje nordiskt land. Nordic Textile Art bildades 2006 av en 
grupp textilkonstnärer i norra Bohuslän, Sverige.

vad är nyttan?
som medlem i NTA kAN mAN
-få tillgång till ett unikt nätverk av textilkonstnärer, organisationer, sammanslutningar, före-
tag, utbildning och offentliga verksamheter. -få delta i vårt öppna bildgalleri som presenterar 
medlemmar. - få ställa ut i vårt virtuella utställningsrum. - delta i nätverksträffar, föreläsnings-
arrangemang, föreningsmöten, seminarier och workshops. - delta i olika produktioner som 
visar nordisk textil konst. -få föreningsinformation

medlemskAp och medlemsAvgifT
Som medlem kan du både ge och ta emot – ett medlemskap i Nordic Textile Art blir vad du 
gör det till. Betala din medlemsavgift för 2014. Betala 200 Skr (22 €) till pg 208771-6  
eller bg 5890-7767. Föreningar och organisationer betalar 500 Skr (55 €). 
Utanför Sverige IBAN: SE91 8000 0821 4992 4857 6200, BIC:  SWEDSESS. 


