art of freedom
wedstrijd
2020 is het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert. Vanwege deze speciale
gelegenheid, organiseert stichting Lava Legato een wedstrijd. Je kunt deelnemen door een digitaal canvas te maken op de website royal-playground.com,
gecentreerd rondom het thema vrijheid. Deze website is ontwikkeld door
Lava Legato. Het thema vrijheid is breed gedefinieerd en kan betrekking
hebben op alles wat jij met (een gebrek aan) vrijheid associeert. The tool op
de Royal Playground website geeft je talloze mogelijkheden om een canvas
te maken. Je kunt gebruik maken van speelgoed objecten die gepresenteerd
worden, maar gebruik van eigen foto’s en tekst is ook toegestaan. Dit betekent
dat je canvas ook gecentreerd kan zijn op bijvoorbeeld een zelf geschreven
gedicht. Je kunt zelfs je eigen werk als achtergrond uploaden en er voor kiezen
de speelgoed objecten niet te gebruiken.
Om deel te nemen, dien je je te registreren op de royal-playground.com website.
The deadline voor de inzending is 30 september 2020. De uitslag van de
wedstrijd wordt gecommuniceerd op 1 december 2020. Op de Royal
Playground website, vind je meer informatie over hoe je mee kunt doen.
Er zijn twee prijzen beschikbaar:
Voor deelnemers van onder de 18 jaar:
Een kunst tool kit met stiften, kwasten, verf, kleurpotloden and papier ter
waarde van € 150,00.
Voor deelnemers van 18 jaar en ouder:
Een weekend trip naar Rotterdam, inclusief reiskosten ter waarde van maximaal
€ 150,00 per persoon, een tweepersoons kamer voor twee nachten, een city
tour rondom het thema vrijheid en twee kaartjes voor de tentoonstelling Art
Can Be Anything over verbeelding en vrijheid in het Chabot museum.
Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteer je de regels die op Art of
Freedom wedstrijd van toepassing zijn en die op de Royal Playground website
gedownload kunnen worden.
Mogelijk gemaakt met de hulp van:

