International Guild of Knot Tyers : Träff och Festival i Åbo, Finland 17.-18.9.2022
Hej alla knopslagarer.
International Guild of Knot Tyers, med min ledning organiserar i samarbete med Forum Marinum
en träff till alla knop intresserade, du behöver inte att vara medlem i Gillet.
Träff ordnas på fullriggaren "Suomen Joutsen" och är öppet till publik på söndag 18.9. 10-18
Program:
Lö. 17.9.
10.00 Vi träffas på Suomen Joutsen och inredar skeppet färdigt för evenemanget.
12-tiden äter vi lunch tillsammans
Efter lunch en guidad tour i sjöfartsmuseum Forum Marinum
På eftermiddag ex tempore workshops, inredning av utställning, repslagning och mingel
19.00 "Knot Tyers Dinner" med underhållning på S/S Bore
Sö. 18.9.
10-18 Evenemanget är öppet för publik
Under dagen repslagnings demonstrationer, workshops, föreläsningar, tävling, utställning och
lotteri.
Evenemanget är gratis till alla IGKT medlemmar och dom som deltar med utställning eller program.
Servering på egen bekostnad.
För att evenemanget skulle ha mycket innehåll behöver vi din insats.
Meddela så fort som möjligt om du har möjlighet att ta hand om någon del av program:
-Ställ ut dina alster
-Hålla en workshop. Tex. splitsa, göra en liten matta, nyckelring, armband, trollslända med barn
eller någon annan liten jobb som publiken kan delta.
-Hålla "6 knot challenge"
-Repslagning
-Hålla en liten föreläsning om någon knoprelaterad ämne
-Ta hand om lotteri (Alla deltagarer tar med sig en liten vinst)
-Alla andra ideer för innehåll är välkomna
Meddela gärna din deltagande så fort som möjligt, senast den 31.8. till mig.
I din anmälan meddela om du:
-Behöver en utställningsbord
-Vilken workshop kan du hålla (berätta om du behöver material)
-Deltar du till lunch
-Kommer du till Museum
-Om du deltar till middag "Knot Tyers Dinner"
Om du behöver övernattning så ligger S/S Bore intill Suomen Joutsen
https://www.hostelbore.fi/laivahostel
Forum Marinum är placerad inom gångavstånd till hamnen så du kommer änklast dit från
Stockholm med båt. https://goo.gl/maps/wvBAoG6Yn3KFW5AE9
https://www.vikingline.se/ https://se.tallink.com/hitta-resa
Anmälning och info: info@snellman.ax , +358405894637 (även WhatsApp)
Med vänliga hälsningar,
Mikko Snellman / International Guild of Knot Tyers

