EUROPEAN QUILT ASSOCIATION
EQA EXHIBITION at FOQ in 2014

“Árstíðirnar í garðinum”
Verk hvers lands verða hengd upp saman á sýningu FOQ 2014.

Reglur
Árstíðir landanna:
Vor –

Spánn, Danmörk, Finnland, Þýskaland, Ungverjaland

Sumar – Bretland, Holland, Austurríki, Lúxemborg
Haust – Svíþjóð, Ítalía, Ísland, Belgía
Vetur – Noregur, Frakkland, Lettland, Sviss, Írland

2

Stærð: 30 x 30 cm ferningur.

3

Kantur :

Frágenginn en engin sjáanleg binding.

4.

Upphengi:

10 sm upphengi.

5.

Merking:

Með merkipenna - skrifa nafn og heimili á upphengið.

6.

Nota má hvaða tækni sem er en ferningurinn á að vera þriggja laga, toppur vatt og bak.
Innrömmuð glerjuð verk eða upphleypt/þrívídd eru ekki leyfð. Ferningar sem eru viðkvæmir eða
stífir geta skemmst í flutningum og við sýningu.

7.

Öll verkin "Árstíðirnar í garðinum" verða á sýningunni Festival of Quilts 2014. Sum lönd vilja
e.t.v. sýna eigin verk og frá hinum löndunum á aðalfundi. Í því tilfelli verða þau verk endursend
eftir september 2014.

8.

Allir félagar í Íslenska bútasaumsfélaginu mega taka þátt án þátttökugjalda. Ferningarnir eru ekki
til sölu.

9.
Öll verkin eru tryggð fyrir lága upphæð meðan á sýningunni stendur og vegna
flutnings fram
og til baka.
(Upplýsingar um flutninga og tryggingar vegna annarra sýninga má nálgast hjá sýningarhaldara).
Glatist verk eða skemmist er félagið ekki bótaskylt.
10.

Verkin "Árstíðirnar í garðinum" ferningarnir verður safnað saman af fulltrúa
bútasaumsfélagsins eftir sýningarlok á sunnudag. Hægt er að semja við flutningsfyrirtæki um
flutning til baka á kostnað félagsins.

11.

Umsóknin ásamt góðri mynd af verkinu á að berast stjórn Íslenska bútasaumsfélagsins fyrir
aðalfund eða seinast 31. maí 2014

12.

16 ferningar verða valdir í hverju landi fyrir 30. júní 2014. Valda ferninga skal senda til fulltrúa
bútasaumsfélagsins.Þeim ferningum sem sem ekki eru í samræmi við þessar reglur, sérstaklega
varðandi stærð, frágangi og upphengi kann að verða hafnað.

13.

Ljósmyndir af verkunum kunna að verða notaðar í auglýsingaskyni.

14.

Hvert aðildarland innan EQA VERÐUR að útvega sextán (16) ferninga fyrir þessa sýningu. Ef
of margir ferningar verða tilkynntir, verður að velja 16 á þann hátt sem hvert félag ákveður. Ef of
fáir ferningar koma verður stjórnin að sjá um gerð þess sem á vantar.

EQA sýning FOQ 2014
Birmingham

“Árstíðirnar í garðinum”
Verk frá
NAFN .............................................................

Sími . ..........................................................

Heimilisfang ...................................................

Tölvupóstur ................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
Heiti á íslensku: .......................................................................................................................
Heiti á ensku: ..........................................................................................................................
Undirskrift ___________________________________ dags.____________________
Athugið:

Öll verkin verða að hafa 10 cm (4 tommur) upphengi / slíður á bakhlið við
efri brún verksins. Og á því á að koma fram:
NAFN OG FULLT HEIMILISFANG EIGANDA
Póstnúmer og land.
Nafn verksins á íslensku og ensku.

Ég hef lesið þátttökureglurnar og samþykki þær.

Undirskrift .................................................

dags ................................................................

Vinsamlega tilkynnið þátttöku fyrir 15.mars 2014 með tölvupósti eða bréfleiðis.
Verkið þarf að berast fyrir aðalfund til undirritaðrar
Ragnheiður Björnsdóttir
Vorsabæ 7
110 Reykjavík

