EUROPEAN QUILT ASSOCIATION
EQA Challenge on-Line in 2021

“Picture Exchange”
Het doel van EQA is quilting los te maken van grenzen, cultuur en taal
verschillen. Dit nieuw challenge project wil het mogelijk maken voor
teams uit verschillende landen visuel te communiceren en met elkaar
verbonden te zijn.
REGLEMENT
1.

Indien je wenst deel te nemen, stuur naar de internationale vertegenwoordiger (IR), een copy van een
foto of een beeld waarvan je graag een quilt zou maken. Vraag haar ook het inschrijvingsformulier. Dit
alles vóór 31 januari 2021

2.

Je zal met een quilter uit een ander Europees land samen werken. Je beeld wordt in 2 parten geknipt en
de linkerzijde wordt naar je partner gestuurd. Je krijgt ook de linkerzijde van het beeld van een andere
partner. Dit alles vóór 28 februari 2021.

3.

Je moet 2 quiltjes maken 20cm x40cm elk. Een quiltje is de rechterzijde van je beeld en het andere de
linkerzijde van het beeld van je partner.

4.

Orientatie: portret (20cm breed en 40cm hoog)

5.

Boorden: vrij volgens de stijl van je werk.

6.

Alle technieken en stijlen mogen worden gebruikt maar de quilt moet drie lagen hebben en iets van het
beeld uitdrukken.

7.

Een foto van ieder van je afgewerkte quilts moet naar de IR worden gestuurd, per mail of per post ten
laatste 30 juni 2021. Voeg daarbij een korte commentaar (20 woorden) over je quilt en je ervaring.

8.

De hele collectie van de "Picture Exchange” quilts zullen op de EQA Facebook pagina gepost worden tot
einde 2021. De twee quilts van hetzelfde beeld zullen samen met de foto en de commentaren van de
quilters gepost worden.

9.

Al de leden van de BQV kunnen gratis inschrijven. De quilts zijn niet te koop.

10. Je mag de foto van je quilt niet publiceren in een public/social forum vóór het op de facebook pagina van
EQA verschijnt. EQA mag de foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden.
11. Met je deelneming aanvaard je dat deelnemers op alle niveaus kunnen zijn. De beloning van de
deelneming is de ervaring met een andere Europese quilter te hebben samengewerkt.

