
 
 

QUILTWEDSTRIJD 2023        QUILTERSGILDE 

 
In het jubileumjaar organiseert het Quiltersgilde  

één wedstrijd voor alle quilters. 
 

Het thema is GASTVRIJHEID. 
 
 
Dit thema is voorgedragen door Conny de Pree: 
‘Mijn moeder kwam uit Indonesië. Zij werd na haar komst in ons land gastvrij opgevangen in 
Haarlem, de stad waar ik later werd geboren. Om die reden is gastvrijheid belangrijk voor mij 
en niet alleen omdat ik beroepshalve ben betrokken bij de opvang en begeleiding van 
vluchtelingen. Gastvrij zijn heeft m.i. een positief effect op het welzijn van mens en natuur. 
Denk eens aan dagvlinders en nachtvlinders die hun eitjes leggen op bermplanten, of aan 
planten als Lavendel en Zonnebloem die gastvrij zijn voor bijen. 
Gastvrijheid heeft twee kanten: geven en (durven) ontvangen. Ervaringen die op elkaar 
aansluiten en met elkaar overeen komen, maar die ook van elkaar kunnen verschillen. Dat 
draagt bij tot de veelzijdigheid van dit begrip.’ 
 
 
DEELNAME: 

- Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle leden van het Quiltersgilde en voor 
niet leden*.  

- Ook groepen, waarvan minimaal de helft lid is kunnen een gezamenlijk werkstuk 
insturen. 

- Deelnameformulieren kunnen uitsluitend digitaal worden ingevuld op onze website: 
link volgt. Met invulling van motivatie, omschrijving werk en gebruikte materialen. 

- Maker geeft de categorie aan waarin het werk valt: traditioneel, modern, art of 3 D. 
- De deadline voor inschrijving is 1 mei 2023. 
- Met het deelnameformulier stuur je twee foto’s mee (één van het hele werk en één 

van een detail). De foto’s (minimaal 2 MB)zijn recht van voren genomen, de randen 
van het werk zijn zichtbaar, er zijn geen schaduwen en de naam van de maker is niet 
zichtbaar. Bij driedimensionaal werk een derde foto sturen waarop de diepte 
zichtbaar is. 



- Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet eerder tentoongesteld is. 
Het werkstuk mag niet ouder zijn dan 4 jaar. 

- In deze link staan de voorwaarden voor het aanleveren van het werk. Tijden en 
plaatsen van inlevering zullen tijdig worden doorgegeven. 

- Alle inzendingen worden tentoongesteld op de Algemene Tentoonstelling van het 
Quiltersgilde, 23- 26 augustus 2023, in Nijkerk.  

- Bestuurs-en commissieleden van het Quiltersgilde kunnen buiten mededinging 
meedoen. 
 
 

 
WEDSTRIJDVOORWAARDEN: 

- Het thema van de wedstrijd is GASTVRIJHEID.  
- Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij. Alleen werk naar 

eigen ontwerp kan ingezonden worden.  
- Het formaat is:  tweedimensionaal tussen de 300 cm en 400 cm in omtrek inclusief 

afwerking en maximaal 5 cm reliëf.  Driedimensionaal werk meet maximaal 35 x 35 x 
35 cm inclusief afwerking. 
 
 

 
JURERING: 

- Alle inzendingen zullen, per categorie, door een deskundige jury beoordeeld worden. 
De namen van de juryleden worden later bekend gemaakt. 

- Voor de beoordeling van de werkstukken worden de volgende criteria gebruikt: 
Verbeelding van het thema,  Visuele impact, Originaliteit, Compositie, Kleurgebruik, 
Materiaalhantering en Afwerking. 

- De jury maakt aan de hand van de ingezonden foto’s kennis met de werkstukken. De 
selectie en prijsbepaling vindt plaats in Nijkerk.  De jury selecteert de werken zonder 
kennis van wie de maker is. 

- De beslissingen van de jury zijn definitief. In onvoorziene omstandigheden beslist de 
jury en/of het bestuur van het Quiltersgilde. 

- Van elke inzending wordt een juryrapport gemaakt wat bij retourneren van de 
inzending wordt meegeleverd. 
 
 
 

 
AUTEURSRECHT: 
De maker van de wedstrijdinzending(quilt of 3D) behoudt het auteursrecht op het werkstuk. 
Deelname aan de wedstrijd geeft automatisch auteursrechtelijke toestemming om de 
afbeelding van het werk te gebruiken voor publicatie en in de reclame en/of publiciteit voor 
de tentoonstelling, met inbegrip van het gebruik op de juiste webpagina's en sociale 
netwerken van het Quiltersgilde. 
 
Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u deze via de mail stellen aan Cora Piena, 
cora.piena@quiltersgilde.nl.  
 
*Niet leden betalen €26,-- voor deelname aan de wedstrijd of kunnen, tot nader opzegging, 
lid worden van het Quiltersgilde voor €26,-- per kalenderjaar. 

https://www.quiltersgilde.nl/wat-we-doen/expositie/regels-inzending-quilt-tentoonstelling/
mailto:cora.piena@quiltersgilde.nl

