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Vad är CROSSOVER? 
 
European Textile Network anordnar vartannat år konferens i ett land i Europa. I år är det Sveri-
ges tur att vara värd för konferensen. Borås som textilstad var det självklara valet som värdstad. 
Konferensen arrangerar föreläsningar, workshops och utflykter inom och utanför Borås för kon-
ferensdeltagare från hela Europa. Textilmuseet har bland annat bjudit in den internationellt väl-
kända trendsättaren inom mode och design, Li Edelkoort, som konferensens huvudtalare. 
 
Årets Nordic Award in Textile – pristagaren Grethe Sørensen kommer att erhålla priset under 
konferensens kvällsmiddag. Borås Stad planeras att vara värd och representant för konferensen. 
Tema för årets konferens är hållbar kreativitet och innovation, och vill samtidigt visa på en mång-
fald av uttryck, metoder och tekniker inom fältet. 
 
I samband med konferensen arrangerar Textilmuseet en internationell textil konst festival för att 
synliggöra den textila konsten. Under festivalen kommer flera utställningar med samtida textil 
konst att visas på flera arenor i och utanför Borås, samt i stadsrummet samtidigt. Första ut är 
öppningen av utställningen Ekvation den 6 maj med konstnären Faig Ahmed på Textilmuseet för 
att uppmärksamma internationell samtidskonst. Den 3 juni öppnar utställningen Johtoalanka – 
ledtråd med Texo, Finlands nätverk för textilkonstnärer på Rydals Museum.  I samband med festi-
valen öppnar Textilmuseet och Rydals Museum också utställningar med textilkonstnärer från 
Nordic Textile Art.  
 
 
 
 
 

  



 
 
 
Som deltagare i CROSSOVER får du 
 

• Synlighet i CROSSOVER utåtriktade marknadsföring och kommunikation inom och ut-
anför Sverige: pressmeddelanden, programtext, museets hemsida, sociala medier och i öv-
riga relevanta tryckta och elektroniska informationsmaterial. 

• Skapa gemensamma program tillsammans med CROSSOVER eller andra aktörer i 
programmet. 

• Om man önskar ansöka om externa produktionsmedel för sitt program kan man ange 
CROSSOVER som arena och samverkanspart.  

• Inbjudan till utvalda aktiviteter under CROSSOVER, däribland föreläsning med den in-
ternationellt välkända trendsättaren Li Edelkoort. 

• Inbjudan till representationsmiddag den 16 maj där vi reserverar ett begränsat antal plat-
ser för arrangörer och utställare från konstarenorna. 

• Publik till de egna utställningsarenorna, däribland organiserade guidade turer som CROS-
SOVER arrangerar inom Borås stad och till Rydal. 

 
Som deltagare i CROSSOVER åtar du dig att 
 

• Skapa och genomföra ett program som på ett eller annat sätt knyter an till 
CROSSOVERs tematik (program kan vara utställningar, föreläsningar, performance, 
filmvisningar etc.). 

• Stå för kostnader som rör det egna programmet. 
• Lämna informationsmaterial till CROSSOVERs projektledare i Borås enligt deadline.  
• Sprida information om det egna programmet och CROSSOVER som helhet. 
• Använda den logotyp CROSSOVER har som en del av marknadsföringen. Detta signale-

rar att programmet är en del av CROSSOVER programmet och öppen för besökare. 
 
 
 
Kontakt 
Medeia Ekner 
medeia.ekner@boras.se 
033-35 89 91 
 
 
 

 


