
BLIV MEDLEM AF NORDIC TEXTILE ART!
Hvad er det?
NORDIC TEXTILE ART
Nordic Textile Art er en forening, der henvender sig til alle Nordisk tekstilkunstnere, der 
ønsker at være med til at skabe et tekstilt kraftcentrum og til de som vil følge den tekstilt 
baserede kunst og være på forkant med tekstilkunsten.

Nordic Textile Art vil muliggøre fysiske som virtuelle møder og skabe netværk for den nord-
iske tekstilkunst og dens aktører. NTA er et forum for netværksdannelse og vidensdeling. 
Stammen i netværket er medlemmerne og sammen bidrager vi til udveksling omkring den 
nordiske tekstilkunst.

Foreningens hjemmeside anvendes som en mødeplads. www.nordictextileart.net

Hvorfor?
NORDISK DIMENSION
Nordic Textile Art er et netværk som strækker sig over hele Norden. Gennem en nordisk fo-
rening kan vi synliggøre den samtidige tekstile kunst for hinanden og tage del i de forskellige 
traditioner og kulturer. Den nordiske samhørighed får som effekt, at tekstilkunsten i Norden 
får en stærkere forankring på den lokale, nationale og internationale scene.

Hvem er vi?
ORGANISATION
Nordic Textile Art (NTA) er en uafhængig idealistisk forening. NTAs bestyrelse er adminis-
trativt ansvarlig mens planlægningen af  foreningens aktiviteter gøres af  både NTAs styrelse 
og Nordic Textile Council (NTC), som er en reference gruppe nødvendig for foreningens 
nordiske sammenhold. I NTC sidder der personer der repræsenterer hvert nordisk land. 
Nordic Textile Art grundlagdes i 2006 af  en gruppe tekstilkunstnere i det nordlige Bohuslän, 
Sverige

Hvorfor et medlemskab?
SOM MEDLEM I NTA KAN MAN
- få tilgang til et unikt nordisk netværk af  tekstilkunstnere, organisationer, sammenslutninger, 
virksomheder, uddannelse og offentlige virksomheder. - deltage i det åbne nordiske forum 
på NTAs hjemmeside - deltage i NTAs åbne billedgalleri som præsenterer medlemmerne. - 
udstille i NTAs virtuelle udstillingsrum. - deltage i NTAs netværkstræf, forelæsningsarrange-
menter, foreningsmøder, seminarer og workshops. - deltage i forskellige sammenhænge, hvor 
der vises nordisk tekstilkunst. - få foreningsinformation.

MEDLEMSKAB OCh MEDLEMSAFGIFT
Som medlem kan du både give og modtage! Et medlemskab i Nordic Textile Art 
bliver hvad du gør det til! Betal 200 Skr. (22 Euro) til pg 208771-6 eller bg 5890-7767. 
Foreninger og organisationer betaler 500 Skr. (55 Euro). Udenfor Sverige: Swedbank, 
IBAN: SE91 8000 0821 4992 4857 6200 BIC: SWEDSESS PAYPAL - www.nortictextile-
art.net , PayPal: pay@nordictextileart.net.


