
Oktober 2020 Inspiration to Paint Challenge-informatie 
 
Thema's voor oktober: 

1. Als ik een dier was ...: schilder een ontwerp in elke stijl die ons laat zien of je in dierlijke 
vorm was. Vertel ons waarom je het hebt gekozen. Wees creatief. 

2. On the job-stijl - Cute Halloween: niets eng ... schattige Halloween-ontwerpen geschikt 
voor jonge kinderen. 5-6 minuten ontwerp typisch voor een verjaardags- of 
festivalomgeving. 

3. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 

4. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 

5. ITP Dare- 2 Minute Zombie: probeer in twee minuten of minder een snel zombie-ontwerp 
te schilderen. Geen stress! Veel plezier ermee. Bonus: deel een video. 

6. Geïnspireerd door de Beatles: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op de muziek, 
stijl of levens van de leden van de Engelse rockband "The Beatles". Bodypainting is 
toegestaan. 

7. Keuze van de sponsor - "Iets dat je aan het lachen maakt": schilder een ontwerp dat je 
laat glimlachen en vertel ons waarom. Informatieposten worden toegevoegd aan het 
gedeelte "Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat u ook uw foto toevoegt aan het 
ALBUM van 7 oktober om kans te maken op een bonusprijs van onze sponsor. 

8. Glitterheks: schilder een ontwerp in elke stijl met een heks en glitter of bling. Wees 
creatief. 

9. On the job-stijl - Apple Cider of Pumpkin Spice: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor 
een verjaardags- of festivalsetting. 

10. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 

11. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 

12. Tanden: schilder een ontwerp in elke stijl met tanden! Wees creatief. 
13. Stijl van de jaren 80: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op de kunst, muziek, 

mode, trends enz. Die populair waren in de jaren 80. Bodypainting is toegestaan 
14. Keuze van de sponsor - "Geïnspireerd door de Smile Creators-familie": schilder een 

ontwerp geïnspireerd door een van de Smile Creators-artiesten. Bezoek 
www.smile-creators / family voor inspiratie. Informatieposten worden toegevoegd aan 
het gedeelte "Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat u ook uw foto toevoegt aan 
het ALBUM van 14 oktober om kans te maken op een bonusprijs van onze sponsor. 

15. Wetenschappelijk experiment is fout gegaan ...: schilder een ontwerp met de resultaten 
van een verwisseld wetenschappelijk experiment. Wees creatief. 

16. Stijl op het werk - Eekhoorn of eekhoorn: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardags- of festivalsetting. 

17. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 



18. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 

19. Elementen - Aarde, lucht, vuur en water: schilder een ontwerp met ten minste één van 
de elementen aarde, lucht, vuur en water. Wees creatief. 

20. Vampires !: Schilder een ontwerp met een vampier in elke stijl. Kan griezelig of schattig 
zijn. Bodypainting is toegestaan. 

21. Keuze van de sponsor - "Smile Creators-filteropties": de Smile Creators-site heeft veel 
filters voor hun doorzoekbare database. Schilder een ontwerp met minimaal 3 van de 
filteropties van de website. Informatieposten worden toegevoegd aan het gedeelte 
"Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat u ook uw foto toevoegt aan het ALBUM 
van 21 oktober, om kans te maken op een bonusprijs van onze sponsor. 

22. Het was een donkere en stormachtige nacht ...: schilder een ontwerp in elke stijl die laat 
zien wat er in de donkere en stormachtige nacht is gebeurd. Wees creatief. 

23. On the job-stijl - Weerwolf of Frankenstein: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardags- of festivalomgeving. 

24. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 

25. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 

26. Niet je gemiddelde schedel: schilder een schedelontwerp dat anders is dan je 
gebruikelijke schedel. Het kan nog steeds eenvoudig zijn als je wilt. Probeer gewoon iets 
nieuws. 

27. Wereldkunst - India: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op een van de traditionele 
kunsten of ambachten van de mensen in India. (schilderen, beeldhouwen, pottenbakken, 
weven, sieraden, enz…) Zorg ervoor dat uw ontwerp respectvol is! 

28. Keuze van de sponsor - "Favourite on the job-ontwerp": schilder uw favoriet op het 
werkstijlontwerp en vertel ons waarom het uw favoriet is. Informatieposten worden 
toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat u ook uw 
foto toevoegt aan het ALBUM van 28 OKT, om kans te maken op een bonusprijs van 
onze sponsor. 

29. Probeer het opnieuw!: Schilder een ontwerp dat je eerder deze maand hebt geschilderd 
opnieuw. Verander minstens twee dingen! Plaats beide ontwerpen indien mogelijk als 
collage. 

30. On the job-stijl - Jack-o-lantern of Scarecrow: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardags- of festivalsetting. 

31. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 
de dag. Bodypainting is toegestaan. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Optionele mini-wedstrijden: informatie over optionele extra wedstrijden zal worden gepost in het 
aankondigingsgedeelte van de groepen, dus let op die (gemarkeerd met fel geel). De meeste 
wedstrijden hebben een speciaal album om je inzendingen te posten. Deelname aan de 
wedstrijd is NIET verplicht, maar maakt kans op extra prijzen. Gewoon ontspannen en plezier 
hebben met de wedstrijdthema's. Onthoud dat je niets verliest door binnen te komen. 
 
1-6 oktober: Mini-wedstrijd met het thema "spookhuis", gesponsord door Inspiration to Paint 
 
8-13 oktober: Mini-wedstrijd "Glamoween", gesponsord door Dominique House 
 
15-20 oktober: Mini-wedstrijd "Breast Cancer Awareness", gesponsord door Topaz Stencils 
 
22-27 oktober: Mini-wedstrijd met als thema “suikerschedel”, gesponsord door Aracely Valdez 
 
 
Informatie over de uitdaging van oktober 
Controleer de "Aankondigingen" -sectie van de groep, vaak gedurende de maand, voor 
informatie over uitdagingen, sponsorinformatie en wedstrijddetails. Het ITP Info Album 
voor de maand wordt daar in de hoofdgroep vastgemaakt. 
Omdat de maand oktober een tijd is voor alles wat met Halloween te maken heeft, zijn 
er verschillende dagelijkse thema's die meer enge / bloederige / enge ontwerpen 
kunnen opleveren. 
We begrijpen WEL dat sommigen van jullie religieuze of andere bezwaren hebben 
tegen het schilderen van dit soort ontwerpen! Als dat zo is, voel je dan vrij om die 
themadagen aan te passen aan iets dat te maken heeft met "herfst / herfst" of een 
mildere versie van het thema waar je je prettig bij voelt. Als het zien van dat soort 
berichten in de groep een trigger voor je is, kun je de inzendingen voor je dagelijkse 
werk op die dagen rechtstreeks naar een beheerder sturen. 
Voor onze artiesten die er dol op zijn om de super griezelige ontwerpen te maken, om 
degenen te helpen die door die afbeeldingen worden geactiveerd, als je een ontwerp 
deelt voor je dagelijkse inzending dat extra griezelig is of bloed bevat, probeer dan 
alleen je TEKST naar de groep te posten muur, en neem de foto op in de 
OPMERKINGEN. Dit zal helpen voorkomen dat de enge foto's op de nieuwsfeeds van 
mensen verschijnen als ze de groep volgen. 
We vragen alleen dat, ongeacht persoonlijke opvattingen over de verschillende soorten 
make-up die in deze tijd van het jaar wordt gedaan, iedereen respect blijft houden voor 



de inspanning en techniek van de artiesten en het werk dat ze maken. We houden van 
de sfeer van respect die we hier hebben in onze ITP-familie! 
 
Foto's van uw dagelijkse invoer moeten worden gepost in de sectie "Discussie" in de 
groep Main Inspiration to Paint hier: 
www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
Vragen, extra foto's of video's en andere niet-challenge-gerelateerde berichten moeten 
worden toegevoegd aan de Inspiration to Paint Family-groep hier: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
~ Nieuwe hashtags voor de maand, vink het blauwe vakje aan op de eerste pagina van 
de kalender! 
~ Lees zeker ALLE details over de themadagen, zodat je niets mist 
 
Deze maand wordt gesponsord door The Smile Creators, een online bron voor tutorials 
in "on the job" -stijlen en instructie voor gezichtsschilders! Bezoek de website van onze 
sponsor op www.smile-creators.com 
Facebook: Facebook.com/Smile-Creators-The-face-painting-platform 
Instagram: @smilecreators_facepainting 
De maandelijkse winnaar ontvangt een jaarabonnement op het Smile Creators-platform 
(waarde € 175,00) 
~ Woensdag zijn de thema's van de keuze van de sponsor (blauw gemarkeerd). De Info 
Posts in de AANKONDIGING sectie van de groep zullen meer details bevatten over 
deze speciale thema's gekozen door onze geweldige sponsor. Zorg ervoor dat u uw 
foto's op donderdag toevoegt aan het ALBUM om deel te nemen aan een RANDOM 
Bonusprijstrekking! Bonusprijswinnaars krijgen een maandelijks abonnement op het 
platform (waarde € 17,99) 
 
~~ Bodypainting is alleen toegestaan indien aangegeven op de kalender, dit geldt ook 
voor rug- en buikverf! Body Paint-modellen moeten 18 jaar of ouder zijn, alstublieft! 
~ Probeer op ELKE themadag het onderwerp geschikt te houden voor een algemeen 
publiek. Onthoud dat we leden van alle leeftijden en achtergronden in de groep hebben. 
Probeer ook controversiële uitspraken en opmerkingen te vermijden bij het plaatsen van 
berichten in de groep. We vragen om een GEEN POLITIEK-beleid in berichten en 
opmerkingen, alstublieft. Als je problemen hebt, neem dan geen deel aan de post, maar 
meld de post of opmerking en / of vertel het aan het admin-team en vertrouw erop dat 
we het zullen afhandelen. 
~ Informatie over optionele extra wedstrijden zal worden gepost in de groepen in de 
AANKONDIGING-sectie, dus let op die (gemarkeerd met fel geel). De meeste 
wedstrijden hebben een speciaal album om je inzendingen te posten. Deelname aan de 



wedstrijd is NIET verplicht, maar maakt kans op extra prijzen. Gewoon ontspannen en 
plezier hebben met de wedstrijdthema's. Onthoud dat je niets verliest door binnen te 
komen. 
Vragen over de uitdaging, stel ze in de Inspiration to Paint Family-groep of stel ze aan 
je admin-team. 
 
Denk eraan om VRIENDELIJK te zijn voor anderen en voor JEZELF !!! Je eigen werk 
neerleggen heeft ook gevolgen voor anderen die door jou geïnspireerd zijn! U hoeft zich 
niet te verontschuldigen voor een 'slecht' ontwerp of fouten te zoeken ... zoek in plaats 
daarvan naar de positieve dingen of lessen die u hebt geleerd. 
Het hele punt van de groep is om je te INSPIREREN om zo vaak mogelijk te oefenen 
en te schilderen! Dus als je een dag mist (of twee, of vijf….), Blijf dan schilderen en 
posten, zo vaak als je kunt voor de maand! 
 
Je hashtags voor de maand moeten bij elke dagelijkse post worden vermeld. Het is 
handig om ze op te slaan in een "notitie" op je telefoon of computer, zodat je ze 
gemakkelijk elke dag kunt kopiëren en in je post kunt plakken. 
Voor deze maand zijn de officiële hashtags: 
# (Uw voornaam en uw deelnemingsnummer van oktober) ZONDER spaties. De mijne 
is bijvoorbeeld #Marie9. Opmerking: zoek je deelnemingsnummer in het 
Facebook-bericht dat je hebt ontvangen toen je je aanmeldde. 
# (Uw woonplaats of gebied en FacePainter) ZONDER spaties. Voorbeeld: 
#ChicagoFacePainter 
#SmileCreatorsFacePainting (voor onze sponsor van oktober) 
#October2020Challenge 
 



 


