Tävling under Quiltköping 2020
Quiltköping vill uppmuntra till att de olika delarna av kviltning och lappteknik
kommer till uttryck. Därför anordnas det en tävling så att utövare får tänja sina
gränser och att många nya idéer får visas upp
- I år kommer det kommer att vara två kategorier; Traditionell och Art Quilt.
- Nytt för i år är att det kommer att vara en anmälningsavgift på 250 kr.
Inget tygkit kommer att säljas utan alla får fritt skapa utifrån sina egna tyger.
- Reglerna för varje del kommer att stå under respektive del.
- Juryn har en huvuddomare; Charlotte Yde : http://www.quiltart.eu/charlotteyde.html som
kommer att vara på plats och se de inskickade kviltarna i original.
En domare Mirjam Pet-Jacobs: http://www.quiltart.eu/mirjampet-jacobs.html som kommer att
bedöma utifrån fotografier, samt ge en skriftlig bedömning på engelska.
De båda har börjat med traditionell kviltning men arbetar idag som Art quiltare. De är
båda med i gruppen Quiltart.
Quiltersguild i Stor Britanien (motsvarigheten är Rikstäcket i Sverige) har en
utbildning på 2 år för att kviltare ska kunna lära sig att bli domare vid en tävling. Från
den kursen kommer fyra stycken deltagare att arbeta som en grupp. Kursen de går är
klar ht 2020. De kommer att bedöma fotografier av tävlingsbidragen och tillsammans
att ge ett skriftligt omdöme på engelska.
Det är: Chris Harvey från Australien,
Nadine Paver från Stor Britannien
Caroline Harvey från Stor Britannien
Helene Hein från Tyskland
- Alla tävlingsbidrag kommer att ställas ut under mässan. De tre vinnarna i varje
kategori samt publikens val, kommer att ställa ut under en månad efter Quiltköping,
på Vänermuseet i Lidköping.

Fredag 19 juni 2020
Sista dagen för att kunna anmäla sig för att delta i någon tävling.
Tänk på att du kommer att behöva ta bra foton av dina kviltar.

Traditionell kviltning
Det traditionella blocket ”Ohio star” ska finnas med i kvilten.
Måtten är: 50 cm bred x 70 cm hög, med en felmarginal på +- 4 cm.
Den ska vara sydd i tre lager, maskin och/eller handkviltad.
Avslutad med en bandkantning.
Ha en kanal på baksidan som slutar 5 cm från varje kant.
Kvilten får inte vara uppspänd på ram eller bakom glas.
Ett tävlingsbidrag som inte följer reglerna kommer att visas på Quiltköping men inte
delta i tävlingen.

Art Quilt
Temat är ”Klimat”.
Måtten är: 60 x 60 cm, med en felmarginal på +- 4 cm.
Den ska delvis eller hela vara sydd i tre lager, maskin och/eller handkviltad.
Avslutad med en doldkantning.
Ha en kanal på baksidan som slutar 5 cm från varje kant.
Kvilten får inte vara uppspänd på ram eller bakom glas.
Ett tävlingsbidrag som inte följer reglerna kommer att visas på Quiltköping men inte
delta i tävlingen.

Priser
I varje kategori kommer det att vara ett första, andra och tredje pris.
Priserna kommer att presenteras i januari 2020.
Publiken kommer att rösta fram en kvilt som sin vinnare.

- Försäkring, vart man skickar kvilten mm kommer att presenteras på denna sida
under våren 2020.
Frågor

Om du har några frågor skicka mail till Monica Danielsson Bichsel,
monica@leufstaquilt.com eller ring/smsa +46707914583

