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SCRETARIS  

DHR. CHR. HERTEL 

NORDIA 2017 IN Vejle, Denemarken 

De organisatie van NORDIA 2017 heeft het genoegen om leden van de Nederlandse 

Filatelisten Vereniging Skandinavië uit te nodigen deel te nemen aan de grote 

postzegelshow NORDIA 2017.  

De NORDIA tentoonstelling worden elk jaar (afwisselend) gehouden in een van de 

Scandinavische landen. De komende gezamelijke tentoonstelling NORDIA 2017 zal van 

27 tot 29 oktober 2017 plaats gaan vinden in Vejle in Denemarken. Het evenement zal 

plaats vinden in het DGI-Huis en de tentoonstelling in de prachtige nieuwe hal “Spektrum 

en in een grotere hal daar dichtbij. Natuurlijk zijn er in de omgeving van deze hallen, eet- 

en drink faciliteiten en diverse ontmoetingsruimten.  

NORDIA 2017 zal plaats vinden onder FEPA patronaat. 

Vejle ligt in centraal Denemarken (op het vaste land van Jutland) en is makkelijk te 

bereiken vanaf Frederikshavn, Duitsland of Kopenhagen of zelfs via het vliegveld van 

Billund dat slechts 25 km van Vejle gelegen is.  

Vejle is een van Denemarkens oudste en grootste steden met veel belangrijke activiteiten 

en zakelijke dienstverleners. De atmosfeer is gezellig met vele winkels en restaurants. 

Vejle is zelfs tot 2x toe gekozen als beste winkelstad in Denemarken (in 2014 en 2016)  

De Tentoonsteling 

De eerste plannen hadden een omvang van 1000 tot 1200 frames maar reeds nu wordt 

gekeken naar uitbreiding naar ongeveer 1200 tot 1500 frames.  

Het Amerikaans genootschap van Polaire filatelisten heeft een grote tentoonstelling 

gepland (de 4e international polaire filatelistische tentoonstelling) op NORDIA 2017. Er is 

aangekondigd dat er een groot aantal exposanten en bezoekers van zowel uit de VS als 

Europa zal deelnemen, die geinteresseerd zijn in Polaire post.  

 

 



 

 

 

Mede hierdoor zal ere en intensieve samenwerking met de Groenlandse post zijn en heeft 

de Groenlandse post een extra grote stand gedurende deze tentoonstelling. Een 

spectaculaire Amerikaanse tentoonstelling ten aanzien van expedities op Groenland is 

speciaal uitgenodigd.  

Ook zal een een speciale afdeling zijn betreffende Deens West Indië. In 2017 is het 

namelijk 100 jaar geleden dat Denemarken, Deens West Indië verkocht aan de Verenigde 

Staten voor 25 miljoen dollar. Er zal een speciale tentoonstelling t.a.v. DWI zijn welke 

wordt begeleid  door de Deense, Deens-West-Indië vereniging op de Nordia.  

Nordia 2017 zal zich richten op het concept  “NORDIC CHAMPION”. Het concept zal 

worden gebruikt voor PR en er zullen diverse evenementen worden georganiseerd met 

betrekking tot de winnaar van de Kampioensklasse.  

In samenwerking met de Verenigde Noordse posterijen zal er een grote compititie worden 

gestart met mooie en aantrekkelijke prijzen voor jong en oud in de presentatie van 

postzegelcollecties zowel met presentatie vormen met de hand als met de computer.  

Wij verwachten 35 tot 40 internationale postale agentschappen en handelaren uit de hele 

wereld die zullen deelenemen.  

Meer informatie (in het Engels en het Deens) kunt u vinden op www.nordia2017.dk en 

http://www.nordia2017.dk/english o.a. met betrekking tot praktische informatie, registratie-

formulieren en regels.  

Steun de Tentoonstelling.  

Wij verzoeken u vriendelijk om Nordia 2017 te promoten bij uw leden die regelmatig met 

tentoonstellingen mee doen en nodigen u en leden van uw vereniging van harte uit de 

tentoonstelling te bezoeken. 

Voor Nederland zal er geen speciale commissaris zijn vanuit de tentoonstelling maar 

natuurlijk kunt (voor eigen kosten) u wel een coordinator aanwijzen die de begeleiding van 

uw leden en exposanten ter hand zal nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan L. Drejer 

President Nordia 2017 

Voorzitter van Vejle Stamp Club.  
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