GRIMA er en landsdækkende forening for filtere, hvor alle med interesse for filtning kan blive
medlem. Dette gælder såvel begynderen som den
avancerede filter. GRIMA har to faste årlige aktiviteter, en medlems-week-end med workshops og
generalforsamling i uge 10 samt en kursusweekend i
august, hvor undervisere fra ind- og udland formidler forskellige teknikker indenfor filt. Arrangementerne afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

GRIMA blev dannet i 1990, og dette år blev også
foreningens første symposium afholdt. I år 2000
blev 10-års jubilæet fejret på Moesgård Museum i
Århus, og i år 2010 fejrede vi 20 års jubilæum med
et internationalt filte-træf i Silkeborg.

Filteforening

Filt har været kendt og brugt i flere tusinde
år. Filt har sandsynligvis sin oprindelse
i Centralasien. Det ældste stykke filt af
dansk oprindelse er fra slutningen af vikingetiden – ca. år 900. Det har form som en
maske. Det oldnordiske ord for maske er
grima. Det er også navnet på den
danske filteforening, og
den fundne maskes form
er “prikken over i’et”
i GRIMA.

•• hvert år på kreative messer –
bla i Roskilde, Middelfart og
Viborg
•• en fælles udstilling Filt i stribevis – nu med lommer blev søsat
i 2014
•• et stort fællesprojekt i 2011
blev til et vægtæppe på
250x160 cm med reference
•• til 17 eventyr, og blev
doneret til H. C. Andersen
Børnehospital i Odense
•• på Den Kreative Skole,
Silkeborg, 2010
•• på Tekstilforum i Herning,
2002 og 2007
•• på Moesgård Museum,
Århus, 2000
•• på Tørring Mølle i Sønder
jylland, 1995
•• i Mouzon i Frankrig, 1993
GRIMA er medlem af Fora
og deltager/udstiller mange
steder:
GRIMA udgiver et blad 4 gange om året og har
en opdateret hjemmeside www.grima.dk, hvor
du kan hente inspiration og få information om
aktiviteter i filtens verden. Bliv medlem og lad
GRIMA invitere dig til en enestående oplevelse i
FILTENS FORUNDERLIGE VERDEN.
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