MASSIVE TEXTILE SURROUND SYSTEM

Hur låter ett broderi? Var med och brodera en egen synt och spela på den!
Mellan garngraffiti och gerillaslöjd - ta del av ett inspirerande föredrag av Frida Engström Arnqvist,
journalist och bloggare på Kurbits.nu
I Rydal Design Centers fantastiska lokaler bygger vi också ett gemensamt megatextilt verk. NTA och
Rydal Design Center arrangerar 2012 års workshop, ett måste om man vill ha koll på den nordiska
textilkonstscenen!
Fredag. 15/6
Incheckning från 12:00 på Rydal Design Center
15:00 Delta i byggandet av ett textilt mästerverk
18:00 Gemensam egenmedtagen buffé
20:00 Öppet forum. Föranmälda snabbpresentationer av NTA medlemmar.
Lördag 16/6
10:00 Workshop med Syntjunta
13:00 Lunch
15:00 Mellan garngraffiti och gerillaslöjd. Öppen föreläsning av Frida Engström Arnqvist
17:00 konsert med Syntjunta
20:00 Buffé och Kvällsmingel
Söndag 17/6
10:00 Det gemensamma textilprojektet fortsätter
13:00 lunch
14:00 Hoppackning och avresa
Anmälan: Sista anmälningsdag 1/6
Maila: info@nordictextileart.net. Skriv Workshop Rydal i ämnesraden
Massive Textile Surround System workshop är öppen för medlemmar i Nordic Textile Art.
Kostnad: 1000 Skr , 200 extra för att bli medlem i NTA, för info och medlemskap besök oss på www. nordictextileart.net
Specialerbjudande för studerande! Rabattpris: delta i allt utom -Sy en synt för endast 300 Skr obs! medlemskap i NTA krävs.
Anmälningsavgift sker till NTA på Plusgiro 208 771-6 Bankgiro 5890 eller - 7767 obs! ange ditt namn och Rydal vid
inbetalningen. Betalning utanför Sverige: SWIFT: SWEDESS, IBAN: SE17 8000 0835 1900 3807 3185
Avgiften inkluderar deltagande i tre dagar. Buffé på lördagskvällen. Uppge om du har någon specialkost. Vill du hålla en
snabbpresentation på fredagskvällen? Anmäl detta i förväg.
Mat
Ta med ett matbidrag till fredagskvällen. Endast en buffé (lördagkväll) ingår i anmälningsavgiften.
Frukost ordnar du själv på ditt boende.
Övriga måltider beställs vid incheckning. Här finns också kök för den som vill fixa eget.
Önskas vin till maten medtages detta av var och en.
Boende bokar du själv på:
• Spinnarens wärdshus www.spinnaren.se 0320 939 20, 600-700/natt (Rydal)
• Viskadalens folkögskola www.viskadalen.nu 0320 183 00, 180:-/natt (ca. 5 km från Rydal)
• Erix www.erix.se 0320 93330 / 0705593330 delat boende i stugor (ca. 1,5 km från Rydal)
• Tälta. Det går att tälta kostnadsfritt på fabriksområdet
Hitta hit: Rydal Design Center, Boråsvägen 237, 511 70 Rydal www.rydaldesigncenter.se

Om Syntjuntan
-Sy en synt med Syntjuntan! Workshop för oinvigda, sykunniga, lödkolvsfobiker och alla andra som vill sy sin
egen synt. Med några enkla komponenter, nål och ledande tråd lär du dig grunderna i syntbyggarkonsten.
Workshopen avslutas med att vi spelar tillsammans! En syntjunta består vanligtvis av två delar: en workshop och
en konsert. Se mer. www.syntjuntan.se
-Deltagarna i en workshop får en påse med ett kretskort, en kondensator, ett fotomotstånd, brickor, ledande
sytråd och krokodilklämmor och vi lånar ut högtalare och batterier. Man syr ihop ett instrument och är social
under tiden och lär sig om teknik, om elektronik och om musikTa med en tygbit eller eget textilt konstverk som du vill ljudsätta!

Om Frida Arnqvist Engström
Frida Arnqvist Engström är frilansande skribent och föreläsare med sin blogg Kurbits.nu som bas. Hon har
bloggat sedan februari 2008 och skriver om slöjd, inredning, hantverk, konst, DIY, hållbarhet och politik.
Kurbits bygger på att se och diskutera hur gamla tekniker och traditioner tolkas och får nya samtida funktioner,
produkter och uttryck. Frida pratar om samtida slöjd utifrån olika vinklar:

Om Workshopen
Vi skapar nätverk i praktiskt arbete
NTAs medlemmar går loss på textila material donerade av Marks textilföretag.

Knyter nya kontakter och utbyter erfarenheter gör vi samtidigt som vi äter tillsammans. Första kvällen blir det
knytkalas, ta med ett bidrag. Andra kvällen får vi avnjuta en buffé från Spinnarensvärdshus.
Om 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. Föreningens ändamål är att vara
ett forum för kontaktskapande och bidra till att etablera nya nätverk och mötesplatser för nordisk textil konst.
www.nordictextileart.net.

