Velkommen til et
«annerledes» Quiltetreff!
NQF ønsker velkommen til Norsk Quiltetreff
med årsmøte
fredag 20. til søndag 22. mars 2015
NQF moderniserer seg og inviterer til et «all inclusive»-arrangement
på Sundvolden Hotel ved vakre Tyrifjorden
www.sundvolden.no
NQF i samarbeid med Sundvolden Hotel
og flere gode kursholdere tilbyr en pakke hvor du får:
	Registreringsavgift

	2 interessante «faglige» foredrag

	
«Godteripose» ved ankomst

	4 x 1,5 timers «workshops» hvor du
får forskjellige workshops/minikurs

	Overnatting fredag og lørdag
	2 x frokostbuffet (lørdag og søndag)
	2 x lunsjbuffet (lørdag og søndag)
	2 x 3-retters middag (fredag og lørdag)
	Konferanselokaler med gode pausearealer
med fri tilgang til kaffe/te og snacks

	Utstilling – konkurranser,
EQA-utfordring og medlemsutstilling
	Tilgang til norske butikker i store trivelige
lokaler

Program
Fredag 20. mars
16.00

Registreringen åpner

18.45

Registreringen stenger

19.00

Middag

21.00 –24.00

Butikkene åpne kun for registrerte medlemmer (etter middag og frem til midnatt)

21.00

Sosialt samvær så lenge dere ønsker

Lørdag 21. mars
09.00

NQF-disken åpner

09.00	Presentasjon av teppene juryen har bedømt som vinnere i konkurransen
«Norske tradisjoner» og utlysning av ny konkurranse til 2016
10.00

Utstillingen åpner for treffets registrerte deltakere

10.00	Foredrag med Merete Ellingsen – «Det vanskelige valget»
– hva er den beste vatten og det best egnede quiltemønster på min quilt?
10.45

Utstillingen og NQF-disken stenger

11.00

Årsmøte

13.00

Lunsjbuffet frem til kl. 15.00

14.00

Butikkene, utstillingen og NQF-disken åpner for treffets deltakere og dagsbesøkende

14.00

Workshop modul 1A og 1B

16.00

Workshop modul 2A og 2B

18.00–19.00

Quiltelagsforum

18.30

Butikkene, utstillingen og NQF-disken stenger

20.00

3-retters middag for registrerte deltakere

22.00 (ca)

Vis og fortell, trekning av lørdagslotteriet

Søndag 22. mars
09.00

Butikkene, utstillingen og NQF-disken åpner for registrerte deltakere og dagsbesøkende

09.00

Workshop modul 3A og 3B

11.00

Workshop modul 4A og 4B

12.00

Utsjekk (bagasjen kan settes i bagasjerom)

12.00

Lunsjbuffet til kl. 14.30

13.00	Foredrag med Eva Hveding fra VSM
«Hvordan stelle best med min beste venn – Symaskinen, Over/Coverlock-maskinen?»
14.00	Butikkene, utstillingen og NQF-disken stenger
14.00	Avslutning med annonsering av publikumsfavoritten og vinner av barnekonkurransen,
samt hvilke av quiltene fra EQA-utfordringen som skal til Birmingham.
Trekning av søndagslotteri
15.00

Utlevering av tepper fra utstillingen (rett etter avslutningen)

15.30

Egen buss til Gardermoen hvis det blir nok passasjerer (kryss av ved påmelding)

Workshop/minikurs
Det er satt av ca. 1–1,5 time pr. workshop/minikurs.
De enkelte kursholderne starter sine sekvenser henholdsvis
• Lørdag kl. 14.00
• Lørdag kl. 16.00
• Søndag kl. 09.00
• Søndag kl. 11.00
Da er det tid til å forflytte seg til neste workshop og ha pause
mellom hver sekvens.
Alle som registrerer seg som deltakere på Norsk Q
 uiltetreff
vil på sitt navneskilt få angitt rekkefølgen sin på de forskjellige
workshopene.

Denne fordelingen krever nok påmeldte til at vi må ha denne
2-delingen. Om det blir fullt på den ene gruppen vil NQF
overføre deg til den andre gruppen. Her gjelder «først til mølla».
Vi trenger Quilteengler til å hjelpe til på disse workshopene
– kan du være quilteengel på en eller flere av «dine» workshoper
så kryss av på det ved påmelding. Du får en englepins som takk
for jobben!
For alt dette betaler du:

• Kr 3 200 ved bindende påmelding før 01. oktober 2014
• Kr 3 400 ved bindende påmelding før 01. november 2014
• Kr 3 600 ved bindende påmelding før 15. desember 2014
Ønsker du enkeltrom er det tillegg på kr 400 for 2 netter.

Til de fleste workshopene blir det mulig å kjøpe materialpakker
og/eller kompendium slik at det er mulig å komme i gang med
noe mens vi er samlet og fullføre hjemme.

Er dere 3 eller 4 som deler familierom eller suite (med sovesofa
og/eller ekstraseng) så gir det en rabatt på kr 200 pr. pers. for 2
netter på samme rom.

Som workshop/minikurs kan du velge mellom 2 grupper:
Gruppe A

1. «Clamshell» – en EPP-teknikk
med Ann Kanstad Johansen (AnnAKa)

2. «Watercolor»-teknikken
med Kari Aspenes

3. «Sashiko»
med Unn Stähr Irgens

4. «Oppbyggingen av tradisjonelle blokker»
med May Lisbeth Ringsell
Gruppe B

1. «Crazy Quilt med broderiteknikker»
med Kristin Eikli

2. «Et par kjente linjalers alternative muligheter»
med Inger Lise R. Høisveen

3. «Håndsøm over papp» (English Paper Piecing)
og montering av dette
med Helle Løvenskiold

4. «Riktig nål til riktig tråd på din symaskin»
med Marit Witzell

Det er litt variasjon på rommenes standard på Sundvolden.
Vi fordeler de beste rommene først så her kan det være smart
å melde seg på tidlig!
Bekreftelser på påmelding sendes automatisk ved e lektronisk
påmelding på www.nqf.no
Manuell påmelding sendes:
Kari Aspenes
Sandset
8408 Sortland
Ta kopi av påmeldingsskjemaet før du sender det.
NQF vil fakturere kr 1 000 i depositum/forskudd med forfall
ca. 1 måned etter påmelding. Dette refunderes ikke ved forfall.
Ved sykdom vil dette dekkes av egen reiseforsikring.
Restbeløpet blir fakturert fullt ut 1. januar med forfall
20. januar 2015.
Om noen ønsker å betale fakturaene med kredittkort for å få
tilgang til den forsikringen som ligger i kortet, så kan vi gjøre
det mot et kredittkortgebyr på kr 100. Da krysser dere av for
kredittkortbetaling ved p åmelding. Leder ringer opp for å få
kredittkortnummeret ved forfall og du får kvittering på e-post
i det kortet belastes.

Dagsbesøkende inviteres også til Sundvolden
Lørdag 11.00–13 .00

Årsmøte (kun for medlemmer med gyldig medlemskort)

Lørdag 14.00–18.30

Utstilling og butikker åpne for dagsbesøkende

Søndag 09.00–14.00

Utstilling og butikker åpne for dagsbesøkende

Søndag 14.00	Avslutning med annonsering av publikumsfavoritt og vinner av barnekonkurransen, samt hvilke av
quiltene fra EQA-utfordringen som skal til Birmingham.
Trekning av søndagslotteri
I tillegg kan dagsbesøkende delta på foredragene lørdag kl. 10.00 og søndag kl. 13.00
Inngang; kr 250 inkl. kaffe/te og snacks (barn under 14 år og menn har gratis adgang)
Dagsbesøkende kan kjøpe lunsjbillett i resepsjonen.

Sundvolden Hotel
DE HISTORISKE HOTELL OG SPISESTEDER
Sundvolden er en del av De historiske hotell & spisesteder. De
Historiske er en unik medlemsorganisasjon bestående av mange
av Norges mest sjarmerende hotell og spisesteder. Der er 42
hoteller og 19 spisesteder som er medlem av gruppen. For å få
tildelt en slik tittel kreves det et bevisst forhold til vertskapsrollen,
der historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen
overnatting og gastronomi.
HOTELLETS FASILITETER
Sundvolden Hotel er stadig i utvikling og har mye å tilby sine
gjester. Alle våre gjester har gratis tilgang til hotellets fasiliteter:

•
•
•
•
•
•

Gratis trådløst nettverk på hele hotellet. Vi har oppgradert
nettverket i høst!
Gratis parkering ved hotellets 2 store parkeringsplasser.
Nespresso kaffemaskin på alle værelser.
Fri bruk av hotellets svømmebasseng, badstue og utendørs
jacuzzi med plass til 12 personer.
Vår Fitness avdeling byr på en rekke apparater, og er en
godt utrustet frivekt avdeling hvor du kan trene styrke for
hele kroppen.
Spa avdeling i hotellets underetasje og består av seks
behandlingsrom, relaxrom og spa – resepsjon.

Les mer på vår nettside

www.nqf.no

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundvolden Galleri, vårt eget kunstgalleri med salgs
utstillinger ca. 4 ganger i året. Kunstnerisk ansvarlig er
Galleri Semmingsen på Frogner i Oslo.
Sundvolden Colonial er hotellets egen butikk med eksklusive
matvarer, interiør, smykker og klær. Mye av maten som selges
er egenprodusert av kjøkken og baker.
Pianoentertainer i baren mandag til lørdag.
Kino – for fremvisning av film eller kick-offs.
À la carte restaurant i den historiske delen av hotellet,
«Anno 1648».
Ny lounge med egen bar «Haakons Kilde» – en oase for
avslapning.
Sundvolden park med store lønnetrær i vakre, rolige
og historiske omgivelser.
Tunet med uteservering vår og sommer.
«Gildehuset» hotellets 1000 år gamle selskapslokale. Helt
unikt & perfekt for spesielle feiringer!

Sundvolden ligger sentralt til – ca. 1,5 time med «Askeladden»
flybuss fra Gardermoen. Kjører du bil den veien, eller reiser
i etapper med ordinær rutebuss kan du legge inn et stopp på
Hadeland Glassverk (www.hadeland-glassverk.no) som ligger
«i løypa». Fra Oslo er det ca. 40 min med bil. På h
 otellets hjemmeside er det godt forklart hvordan man kan reise.

Vel møtt til ei hyggelig quiltehelg!

