
BLI MED I NORDIC TEXTILE ART!   

hva er ?
NORDIC TEXTILE ART
Nordic Textile Art er en organisasjon som henvender til alle nordiske tekstilkunstnere som 
ønsker å være med å skape en tekstil drivkraft og til de som ønsker å følge tekstilbasert kunst 
og delta i dets forkant.

Nordic Textile Art arrangerer fysiske så vel som virtuelle møter og skaper nettverk for nord-
isk tekstilkunst og dets aktører. NTA er et forum for å skape kontakt og kunnskapsdeling. 
Ryggraden i nettverket er medlemmene, og i fellesskap bidrar vi til utvikling av skandinavisk 
tekstilkunst . Nettstedet er en viktig møteplass. www.nortictextileart.net

hvorfor ?
DEN NORDISKE DIMENSJON
Nordic Textile Art er et nettverk som dekker hele Norden. Ved nordisk felleskap kan vi 
visualisere den moderne tekstilkunst for hverandre og ta del av ulike tradisjoner og kulturer 
Vi tror effekten av nordisk samarbeid gjør at tekstilkunstnere vil få et sterkere fotfeste både i 
den lokale, den nasjonale og den internasjonale arena.

hvem er vi ?
ORGANISASJON
Nordic Textile Art er en uavhengig non - profit organisasjon. NTA Styret utfører det admi-
nistrative arbeidet, mens virksomhetsplanlegging gjøres av NTA styret og Nordisk Tekstil 
Council, som er en gruppe med kontaktpersoner fra de Nordiske landene. 
Nordic Textile Art ble grunnlagt i 2006 av en gruppe tekstilkunstnere i Nord- Bohuslän, 
Sverige.

hva er fordelen ?
SOM MEDLEM I NTA KAN MAN
- Få tilgang til et unikt nettverk av tekstilkunstnere , organisasjoner , foreninger , bedrifter, ut-
danning og offentlig sektor. - Delta i det åpne forumet på vår hjemmeside - Delta i vårt åpne 
billedgalleri for medlemmer. – Stille ut i vårt virtuelle showroom . - Delta i nettverksmøter, 
foredrag, aktiviteter, foreningsmøter, seminarer og workshops. – Delta i ulike produksjoner 
viser nordisk tekstilkunst - Få medlemsinformasjon.

MEDLEMSKAp OG KONTINGENT 
Som medlem kan du både gi og motta - et medlemskap i Nordic Textile Art er hva du gjør ut 
av det. Betale kontingent. Betal 200 Skr (22 €) til PG 208771-6 eller bg 5890-7767.  
Foreninger og organisasjoner betale 500 Skr (55 €). Utenfor Sverige Swedbank, IBAN: 
SE91 8000 0821 4992 4857 6200 BIC: SWEDSESS  eller via PAYPAL - www.nordictex-
tileart.net


