
 

Informatie bulletin juni 2014: 
 

Laatste keer OEQC in NH Koningshof te Veldhoven 
De 18e editie van de Open Europese Quilt Kampioenschappen (OEQC) vindt plaats in NH Koningshof van 23 
oktober tot en met 26 oktober 2014. Dit is de laatste editie van OEQC die plaatsvindt in Veldhoven. Vanaf 
oktober 2015 worden de Open Europese Quilt Kampioenschappen georganiseerd in Maastricht Expositie 
en Congres Centrum beter bekend als MECC Maastricht.  
 
OEQC is een internationaal quilt festival waar quilts vanuit de hele wereld het tegen elkaar opnemen. 
Meer dan 150 quilts werden aangemeld voor de kampioenschappen, deze zullen worden beoordeeld door 
een internationale vakjury. Er worden prijzen toegekend in verschillende categorieën te weten: 
traditioneel, art, hand quilten, longarm quilten en de thema categorie. Het thema van deze editie is ‘Oude 
Meesters’. Het thema heeft geresulteerd in quilts die werden geïnspireerd door historische grootheden 
zoals Van Gogh, Michelangelo, Da Vinci en vele anderen. 
 
Tijdens OEQC worden niet alleen wedstrijdquilts tentoongesteld. Naast de ingezonden quilts verwelkomen 
we gastcollecties van internationaal erkende textielartiesten en quiltgildes. Met zoveel getalenteerde 
artiesten in de show, zou het zonde zijn om geen gebruik te maken van hun kennis en expertise. Daarom 
zijn er workshops en lezingen te volgen waarin bezoekers leren van deze ervaren textielartiesten. Naast de 
tentoonstelling, de workshops en de lezingen zijn er een groot aantal winkels aanwezig waar bezoekers 
alle materialen voor een nieuw of hernieuwd quiltproject kunnen vinden. OEQC is een festival waar 
verschillende aspecten van textielkunst worden belicht. Bezoekers kunnen hier inspiratie opdoen en deze 
ideeën omzetten in een nieuw project tijdens een bezoek aan de winkels of workshops. 
 
Kaartjes voor de Open Europese Quilt Kampioenschappen zijn verkrijgbaar via http://www.textile-
festivals.com/ticketshop/  
 
Voor meer informatie of een overzicht van de gastcollecties, winkels en workshops kunt u terecht op onze 
website http://www.textile-festivals.com/oeqc2014/nl/  
 
 
 
Evenement details: 
OPEN EUROPEAN QUILT CHAMPIONSHIPS 
NH Koningshof 
Locht 117 
5504 RM Veldhoven 
Nederland 
 
Contact details: 
Textile Festivals 
Irislaan 11 
5595 EH Leende 
Nederland 
T: 0 40 711 40 33 
E: info@textile-festivals.com  
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