
VILTU GERAST MEÐLIMUR í NORDIC TEXTILE ART
hvað er?
NORDIC TEXTILE ART
Nordic Textile Art er félag sem höfðar til allra norrænna textíllistamanna sem vilja taka þátt 
í því að skapa kröftugt textílsamfélag og stuðla að framgangi textíllistar.Nordic Textile Art er 
vettvangur til að auka samskipti listamanna, koma á tengslaneti og miðla þekkingu. Burðarás 
NTA eru félagarnir sjálfir og til samans stuðlum við að framgangi norrænnar  textíllistar. 
Heimasíðan er miðstöð samskiptanna.www.nordictextileart.net

hvers vegna ?
NORRÆNT SJÓNARHORN
Nordic Textile Art er tengslanet sem nær yfir öll Norðurlöndin. Sem norrænt félag, gerum 
við samtíma textíllist sýnilegri um leið og við veitum hvort öðru innsýn í mismunandi hefðir 
og menningarsamfélög.  Með norrænni samstöðu  styrkist staða norrænnar textíllistar bæði  á  
innlendum og alþjóðlegum vettvangi. 

Hver erum við?
SAMTÖKIN
Nordic Textile Art er sjálfstætt starfandi félag sem var stofnað af  hópi textíllistamanna í 
norður Bohuslän í Svíþjóð árið 2006. Stjórn NTA sér um almennan rekstur og fer með fram-
kvæmdavald á meðan stjórnun verkefna er í höndum stjórnar og ráðgjafahóps félagsins, NTC 
(Nordic Textile Council). Í NTC sitja fulltrúar frá öllum Norðurlöndunum.

Til hvers?
SEM MEÐLIMUR í NTA GETUR ÞÚ
- haft aðgang að einstöku neti textíllistamanna, samtökum, félögum, - fyrirtækjum, menntun 
og opinberri starfsemi. -tekið þátt í opinni umræðu heimasíðunni -tekið þátt í opna mynda-
galleríinu, sem kynnir félagsmenn. -haldið sýningar í sýningaraðstöðu á vef  NTA -tekið þátt í 
netsamskiptum, fyrirlestrum, félagsfundum, - málstofum og vinnufundum. -fengið félagsupp-
lýsingar - tekið þátt í ýmiskonar listrænnum verkefnum er varða norræna textíllist.

AÐILD OG GJÖLD 
Sem meðlimur getur þú bæði deilt með þér og þegið – með þátttöku þinni og virkni getur 
þú haft áhrif  á mótun félagsins.  Félagsgjöld fyrir 2014 eru 200 SKR ( 22 €) Samtök og 
stofnanir borga 500 SKR (55 €) . Greiðsla frá Svíþjóð : póstgíróreikningur:  208771-6 
eða BG 5890-7767: Greiðsla utan Svíþjóðar: IBAN: SE91 8000 0821 4992 4857 6200, 
BIC:  SWEDSESS


