5. udstilling i Dansk- Tysk Patchworkforum
D. 5. og 6. maj 2108 afholdt vi den 5. udstilling på Knivsbjerg nord for Aabenraa, et dejligt beliggende
mødested for det tyske mindretal i Danmark. For husets personale var en udstilling af denne
størrelsesorden et nyt tiltag og en udfordring, som de ikke havde prøvet før.
Men for mange af os var Knivsbjerg et nyt område. Vi havde hele huset for os selv. I starten løb vi lidt
forvildet rundt, fordi der på begge etager var mange rum, som vi måtte benytte til vores udstilling. Vi kunne
overnatte der, fik fuld forplejning, vi havde hjælp til opbygningen- og megen plads til vore
udstillingsgenstande.
Det var fantastisk, så mange hjælpende hænder vi havdetil udstillingen dagen før! 30 personer vimsede
rundt i rummene. Det var ikke kun quiltene, der skulle på plads, også butiksgaden, loppemarkedet,
tombolaen, konkurrencegenstandene og de mange småting skulle anbringes dekorativt. Efter 6 timers
opbygning af udstillingen var vi totalt udmattet af at kravle op og ned af stiger for at hænge de mange for
det meste store quilts op. Men så så det hele også meget indbydende ud. Over 250 genstande var blevet
fordelt.Et glas vin til slut var ærligt fortjent!Ligeledes var snakken mellem os en god afslutning.
I teatersalen hang der virkelig mange store tæpper, ja endda i dobbeltseng størrelse. Dertil var der puder,
små tæpper og pyntegenstande. Også i gangene kunne man beundre vægstykker. Ved indgangen til
cafeteriet var tombolaen med mange tiltalende gevinster. I kælderetagen befandt loppemarkedet, basaren
og forretningerne sig. Hvorhen man end så hen, hang der quiltede tæpper og andre patchworkting!
Der var et væld af forskelligartede og udspekuleredeideer til konkurrencen: Hvad kan lave af gamle
skjorter? Der sås flest sengetæpper i traditionelle mønstre; men man så også høns og sejlskibe brugt som
motiv. Også en ”trækforhindringsgravhund” af skjortestof havde fundet vej til konkurrencen. Alle
besøgende blev opfordret til at stemme på sin favorit. Vindere blev Erika Luth med hendes sejlskibsparade
foran Regina Heitefuß og Kirsten Luth på henholdsvis 2. og 3. plads.
På galleriet på overetagen havde dragebyggeren gjort sig det behageligt. Han syede til mange besøgenes
forbløffelse drager i patchwork. Han gav grundige og faglige oplysninger, som især mændene blev
begejstret over.
I butiksgaden kunne man lade sig friste til køb af nye stoffer og tage del i små workshops.
Vi havde følelsen af at have opbygget en ”allround” udstilling, og de besøgende sparede ikke på deres ros.
De, der kom, gik tilfredse, oplivet, forbløffet og animeret hjem. Desværre var der ikke så mange besøgende,
der fandt vej til Knivsbjerg, som vi havde håbet på. Med 350 besøgende var det lidt skuffende. Måske var
tidspunktet ikke så godt, annonceringen ikke tilstrækkelig, eller måske er kløften mellem dansk og tysk
større end, vi havde regnet med.
Men skidt!
Patchwork er vores hobby, vores lidenskab og skal ikke udmåles på et besøgstal- Vi fra Dansk- Tysk
Patchworkforum havde en skøn weekend med vore gæster, og de, der ikke besøgte vores udstilling, er gået
glip af noget!!
Kærlig hilsen D-DK PW Forum

