
 

«Flower Power»  EQAs utfordring 2023 
 

Det europeiske quilteforbundet (European Quilt Association) (EQA) har som formål  

å fremme quilting på tvers av grenser, kultur- og språkbarrierer.  

 

EQAs utfordring 2023 lar oss kommunisere visuelt med hverandre via Facebook og andre sosiale medier.  

Den typiske «Flower Power-perioden» eller den allsidige kraften til blomster kan sees på mange måter. 

Betydningen av blomster kan oppleves så forskjellig i henhold til stemninger, følelser og så videre.  

Vi i Norsk Quilteforbund (NQF) og EQA gleder oss til en blomsterutstilling med stor variasjon. 

 

Regler for deltagelse 

 

Hvem kan delta? 

Medlemmer av NQF kan delta og det er ingen deltakeravgift. Ved å delta anerkjenner du  

at deltakerne har ulike ferdighetsnivå. Belønningen for å delta er opplevelsen av å lage en  

utstilling sammen med andre europeiske quiltere. Quiltene er ikke for salg så lenge de er  

en del av utstillingene nevnt under. 

 

Tittel (tema):  

«Flower Power» 

 

Form og størrelse  

En rund, ensidig quilt 

Minimum diameter 25 cm  

Maksimum diameter 40 cm 

Sjanger, teknikk, farger  

Du kan kun bidra med en quilt. Den skal bestå av tre lag og skal være  

quiltet eller permanent sammenføyd på annen måte.  

Du kan fritt velge sjanger, teknikker og farger. Du kan også fritt velge en 

avslutning (kant) som passer din quilt, så lenge quilten oppfyller målene.  

Quilten kan f.eks. ha vanlig lukkekant, rå kanter eller usynlig avslutning  

(dvs. vrangsydd eller hele lukkekanten på baksiden).  

 

Opphengskanal og merking 

Denne quilten skal IKKE ha opphengskanal,  

men på baksiden skal det stå:  

– tittelen på quilten på engelsk og eventuelt på norsk 

– ditt fulle navn og hele din postadresse,  

   inkludert NORWAY  

Bruk BLOKKBOKSTAVER og permanent tekstiltusj  

(eller sy det på). Velg en tusjfarge (tråd) som har stor  

kontrast til stoffet du skriver på.  

Montering 

Unngå spesielt skjøre eller tunge materialer.  

Bidraget kan ikke være montert i glass og/eller 

ramme. Bidrag som er spesielt delikate, stive eller 

som har skjøre kanter kan bli skadet under transport. 

Hverken EQA eller NQF kan holdes ansvarlig for 

slik skade.  

Bidraget blir del av en vandreutstilling som skal 

sendes rundt i Europa. 

 

Kun upubliserte bidrag 

Det er opprettet en lukket gruppe på Facebook der alle påmeldte vil bli invitert inn. EQA ber om at du ikke 

publiserer bilder av quilten din i andre offentlige/sosiale forum. Små detaljbilder og utveksling av ideer i den 

lukkede gruppen på Facebook derimot er tillat. Bilder av quiltene kan bli brukt av EQA til reklameformål. 

 

PÅMELDINGSFRIST: 15. januar 2023 

Send en e-post til NQFs internasjonale representant (IR), ir@nqf.no  

Inkluder ditt navn, medlemsnummer, mobilnummer og din postadresse.  

Når vi mottar din påmelding, blir du kontaktet med informasjon om  

hvor i Norge du skal levere/sende ditt bidrag.  

Du får tilsendt et registreringsskjema når du melder deg på.  

INNLEVERINGSFRIST:  

20. februar 2023 

Fyll ut registreringsskjemaet.  

Legg ved et bilde av bidraget.  

Send skjemaet via e-post til 

ir@nqf.no  

 

Utstillinger 

I mars 2023 vil NQF vise alle de norske bidragene på Norsk quiltetreff. 

3.–6. august 2023 vil EQA vise alle bidragene fra alle medlemslandene på  

The Festival of Quilts. EQA vil så sette bidragene sammen til en eller flere 

vandreutstillinger som kan vises fram av de europeiske quilteforbundene. 

Spørsmål rettes til  

NQFs IR: ir@nqf.no 

Sissel Byberg 

Engekjærveien 4 

4846 Arendal 
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