
Min egen kom-ihåg-lapp 
 
ALLA LAPPTÄCKSUTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG UNDER NQT 2009 
Den 21-24 maj arrangeras Nordisk Quiltträff, NQT, i Göteborg. Det är ett nordisk evenemang som 
arrangeras vart tredje år och alternerar mellan de nordiska länderna. Förra gången det förlades till 
Sverige hamnade NQT i Täby utanför Stockholm. Och det dröjer 15 år till nästa gång Sverige 
kommer att arrangera den nordiska lapptäcksfesten. 
   Under fyra dagar kommer stan att översvämmas av lapptäcken och tusentals besökare från 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 
 
NQT 2009  
På Folkets hus arrangeras det officiella NQT-programmet. 22-24 maj finns hela sex utställningar 
där samt mässområde med 21 kviltbutiker från hela Norden.  
• Tävlingsutställningen “Att bygga broar”.  • Landspresentation Danmark. 
• Landspresentation Norge.    • Landspresentation Island. 
• Landspresentation Finland.    • Landspresentation Sverige. 
Öppettider utställningar: fredag 11.00-18.00, lördag 10.00-18.00 samt söndag 10.00-15.00. 
Entréavgift: 120 kronor för en heldag. 
Föredrag (i mån av plats): 50 kronor. 
Drop-in-kurser (inklusive material): 100 kronor. 
 
LOKALA ARRANGEMANG 
• Lapphexorna har hyrt hela Allégården på Södra Allégatan 4. Där blir det utställningar, 
bokförsäljning och signering av Åsa Wettre som också visar gamla svenska lapptäcken ur sin 
samling. Workshops, lapptäckslotteri och en bytesplats för ATC-kort. Café. 
Ett arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet. 
Öppettider: 21-24 maj, torsdag 15-19, fredag-lördag 9-18, söndag 9-15. 
Fri entré. 
 
• Den vackraste utflykten går till Isbolaget på Donsö i Göteborgs skärgård där Rikstäckets 
lokalgrupp Måsquiltarna har en utställning och säljer lotter. På en och samma biljett tar man sig 
med spårvagn från Järntorget till Saltholmen och fortsätter på skärgårdsbåt till Donsö (ca 1 timme 
och 5 min). Café för lunch eller fika. 
Öppettider: 21-24 maj, torsdag 11-18, fredag-lördag 11-22 och söndag 11-18. 
Fri entré. 
 
• Rikstäckets lokalgrupp Kuberna och de textila grupperna Knyppeldynan och Glädjebrodöserna 
arrangerar en utställning på Vuxenskolan på Karl Gustavsgatan 15. De bjuder också på workshops 
och demonstrationer. Ett arrangemang i samarbete med Vuxenskolan. 
Öppettider: 21-24 maj,  kl 10-18 alla dagar. 
Fri entré. 
 
DESSUTOM tre museer på samma biljett, 40 kronor: 
• Sjöfartsmuseet (Karl Johansgatan 1-3) öppnade sin lapptäcksutställning med de fria grupperna 
Fria tyglar och Rutan den 29 april. Utställningen håller på fram till den 30 augusti. 
Öppettider: tisdag-söndag: 10.00-17.00, onsdag 10.00-20.00. 
 
• Stadsmuseet (Norra Hamngatan 12) ger plats till Knallequiltarna, Västlapparna, Lindlapparna, 
Lyckostarna och Lappugglorna som alla ingår i Rikstäckets region Rätsidan. Även bildspel med 
bidrag från kviltgrupper i Göteborgs vänorter. 9 maj- 16 augusti. 
Öppettider: tisdag-söndag 10-17, onsdag 10-20.  
 
• Röhsska museet (Vasagatan 37-39) presenterar 25 nutida kviltare från Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige i utställningen Nordisk kvilt samt kviltade föremål ur Röhsska museets 
egna samling. 19 maj – 30 augusti. 
Öppettider: tisdag 12-20, onsdag-fredag 12-17, lördag-söndag 11-17.  
 
OCH SÅ ÄR DET dygnet runtöppet i skyltfönstret till Folkuniversitetet Art Colleges skyltfönster på 
Första Långgatan 16, som visar lapptäcken 19- 25 maj. Ett arrangemang i samverkan mellan 
Lapphexorna och Folkuniversitetet. 
   Butiken Bohusslöjd på Teatergatan visar och säljer föremål i lappteknik 19-28 maj. Butiken har 
öppet vardagar 10-18, lördagar 10-15. 
 
 

Mer information om NQT 2009, lokala arrangemang samt reseinformation 
hittar du på nqt2009.wordpress.com som uppdateras dagligen. 


