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INSCHRIJFFORMULIER TxP WEDSTRIJD
TEXTIEL PLUS ARTS & CRAFTS 15 T/M 17 NOVEMBER 2018

BRABANTHALLEN DEN BOSCH

De opdracht:
Kies een persoonlijk object waarmee je je emotioneel verbonden voelt. Dat kan iets van textiel zijn, bijvoorbeeld een kinderhemdje, maar dat hoeft niet. Het mag ook een foto zijn of iets heel anders. Bewerk dit object vervolgens met de textiele technieken waar jij graag mee werkt. Hoe kun je met deze ingrepen de emotionele waarde die het object voor jou heeft, zichtbaar
maken? Laat je handen wapperen en je creativiteit welig tieren! Ook tekst is toegestaan, mits in textiel.
Werk je tweedimensionaal, dan zijn de maximale maten 50 x 50 cm.
Werk je driedimensionaal, dan zijn de maximale maten 30 x 30 x 30 cm.
Geef je werk een pakkende titel en geef ca. 50 woorden uitleg. Je kunt je nu al aanmelden zonder fotobijlage. Stuur ongeveer 5 foto’s van goede kwaliteit (zo hoog mogelijke resolutie) van je werk. Let erop dat de belichting goed is, liefst daglicht.
Fotografeer driedimensionaal werk van verschillende kanten. Leg ook enkele sprekende details vast en stuur de foto’s vóór
1 oktober 2018 per WeTransfer naar wouter@dedoelenpers.nl. Vermeld hierbij duidelijk je naam en adres.

Titel van het werk:
Uitleg (ca. 50 woorden):

Ik heb de volgende techniek(en) gebruikt in mijn werk:
Mijn werk is tweedimensionaal / driedimensionaal (doorhalen wat niet van toepassing is).
q
q

Ik ben abonnee van TxP (deelnamekosten: € 15,00)
Ik ben niet-abonnee van TxP (deelnamekosten: € 20,00)

q
q
q
q

Het werk wordt afgeleverd in de Brabanthallen op 14 november / 15 november (doorhalen wat niet van toepassing is).
Het werk wordt opgehaald op 17 november (na 17.00 uur).
Het werk wordt per post opgestuurd naar Terwisse Producties, Maasplein 27, 6541 XS NIJMEGEN. Let op: opsturen 		
kan alleen tussen 15 oktober t/m 2 november 2018.
Het werk moet na het evenement teruggestuurd worden naar onderstaand adres (meerprijs: € 20,00).

q

Ik heb de wedstrijdvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Naam en voornaam:
Adres:
Postcode:				Woonplaats:
Telefoon:		

		

Datum:					

Mobiel:					

E-mail:

				Handtekening:

Uw inschrijving is direct bindend nadat wij dit inschrijfformulier ontvangen hebben. U ontvangt daarna een bevestiging en factuur per mail.
Let op: alle prijzen zijn excl. 21% btw.

