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קול קורא
להשתתף בתערוכה וירטואלית

הדברים שאותי משמחים
בעת הזאת התערוכה תועלה באתר האינטרנט של האגודה
בימים טרופים אלו ,שבהם אנו נאלצות להישאר בבית ולהפסיק כל פעילות ,הם זמן נפלא ליצור  .ומי
אם לא אנו ,הקוילטריות והרוקמות ,לנצל כל דקה פנויה ליצירה פוריה ומהנה .אנו ,חברות הועד ,לא
יודעות מתי נחזור לפעילות השוטפת שלנו ,ולכן ,החלטנו להעלות תערוכה וירטואלית ,באתר
האינטרנט של האגודה.
על מנת להרים מעט את המורל ,החלטנו שנושא התערוכה יהיה שמח וכיפי.
אנו מזמינות אתכם להכין עבודה על הדברים /אנשים /וכל מה שעושה לכן שמח בלב .
הגשת העבודה:
 מידות העבודה 60 :ס"מ  60 Xס"מ
 ניתן להשתמש במגוון הטכניקות המסורתיות והאומנותיות
 ההרשמה ,הצילומים וכרטיס הביקור המפרט טכניקות ,חומרים ומקור השראה ,יוגשו
באמצעות האתר לפי ההנחיות שתינתנה בהמשך.
 אין למסגר את העבודה
 אין להשתמש בפנאלים קנויים.
 יש לברר זכויות יוצרים במקרה של שימוש בטקסטים ו/או לוגו.
 יש לציין את שם המתפרת במידה ולא את תיפרת את העבודה
 יש לצלם את העבודה ולהעלות אותה לאתר האגודה עפ"י ההנחיות שתקבלו בהמשך
 ההרשמה תעשה בהמשך באמצעות האתר
תאריך אחרון להעברת צילומים והרשמה יפורסם בהמשך
אנו מאחלות בריאות טובה לכולכן ולבני משפחותיכן ומקוות שבמהרה בימינו יחלוף המשבר ונחזור
לפעילות הרגילה ,הברוכה והשוטפת .
בברכה ובהצלחה ,ועד האגודה
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CALLING YOU TO PARTICIPATE
In our virtual exhibition

"A Few of my Favorite Things"
The exhibition, for the time being, will be exhibited on our website.
In these troubled times, when we are forced to stay at home and put all
our activities are at a halt, we quilters and embroiderers have the
opportunity to immerse ourselves in our creative passion. We, the members
of the board, like all of you, have no idea when we'll be able to return to our
regular schedules. As a result, we have decided to call all our members to
participate in a virtual exhibition which will be available for viewing on our
website.
In order to remain optimistic, we have decided on a subject that will raise our
spirits.
We invite you to make a quilt about all the things/people/subjects that make
you happy.
PRESENTATION:
Size: 60x60 cm.
All techniques will be acceptable: traditional, modern, art
Registration will be through the website: photographs, and quilt ID that describes
techniques, materials used, and inspiration.
Do not frame the quilt.
Do not use panels.
Check rights if you quote texts or logos
If someone else quilted the quilt, give credit to the quilter.
Photographs of quilt will be sent to our website. Instructions will be forthcoming
Registration will be through the website.
We will inform you of the deadline date for all the above.

We wish all of you and your families the best of health. We hope
that this crisis will end quickly and that we all will return to our
regular activities soon.
All the best to all of you,
The Board Members

