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Så slås dørene op til Nordjyllands største Hobby- & KREA-messe i Arena Nord, Frederikshavn
I weekenden den 16.-17. januar 2021 arrangerer TB Markeder Nordjyllands største Hobby- og KREA-messe.
Dørene slås op kl. 10.00 om lørdagen for at hylde kreativiteten. Ca. 200 udstillere - en blanding af både
private og virksomheder - vil være på plads for at vise alle gæsterne fra hele Nordjylland hvor kreative de
kan være. Her vil være alt indenfor strik, hækling, broderi, syning, træarbejde, keramik, glaskunst,
kunstmaling, patchwork, flet, smykker, og meget mere. Hvis det er kreativt, så findes det på messen.
Udstillerne vil sælge deres egne kreative produkter samt materialer til fremstilling af kreative produkter.
Men det stopper ikke her. Der vil løbende hele dagen blive afholdt workshops hvor dygtige og kreative
hænder vil vise og inspirere andre indenfor deres kreative håndværk. Deltagelse i workshops og alle andre
aktiviteter er gratis, når man først har betalt entréen på 50,-.
For at hylde kreativiteten har vi valgt også at kåre Nordjyllands mest kreative personer indenfor forskellige
håndværk. Kåringerne vil ske i løbet af de to dage og der vil være fine præmier til vinderne.
At udnytte og udvikle sine kreative evner er så populært som aldrig før. Vi tror på at hele Nordjylland vil
bakke op om denne messe, og vi forventer derfor et sted imellem 4.000 - 6.000 besøgende over de to dage.
Der vil også i løbet af begge dage være konkurrencer for alle besøgende. Vi ønsker at skabe en messe, hvor
vores gæster alle får en kreativ og inspirerende oplevelse de sent vil glemme.
Vores messer er for alle. Vi har derfor også et prisniveau, der gør at alle private og virksomheder
forhåbentlig kan være med. En udstillerplads starter ved kun 600,- for hele weekenden.
Vi ser frem til at åbne dørene op for Nordjyllands største Hobby- og KREA-messe og byde alle gæster
velkommen til nogle hyggelige, inspirerende og kreative dage.
For spørgsmål omkring denne messe, kontakt venligst TB Markeder, Torben Borg, T: 61370000 eller på
mail: tb@tb-markeder.dk. Se også mere på www.tb-markeder.dk eller www.facebook.com/tbmarked

Om TB Markeder
TB Markeder arrangerer alt indenfor markeder og messer for alle. Vi arrangerer loppe- og kræmmermarkeder, KREAmesser, baby- & børnemesser, gamer-messer, Food Market Messer og meget mere. Altid til en fair pris for både
udstillere og gæster. Vi arrangerer messer og markeder - og vi sælger oplevelser.
Om Arena Nord
Arena Nord præsenterer store oplevelser for hele Vendsyssel, hvad end du er til musik og shows, messer og events,
møder og konferencer eller sport og fritid. Fire arenaer der sikrer plads til forskelle, og som samtidig kan kombineres.
Arena Nord rummer foruden et stort sports- og kulturcenter også det Musiske hus og Maskinhallen.
www.arenanord.dk

