
December 2020 Inspiration to Paint Challenge-informatie 
 
Thema's voor december: 

1. Rood of groen: schilder een ontwerp met tinten rood of groen. Elk thema, elke stijl. 
2. Begint met de letter "I": schilder een ontwerp met iets dat begint met een I. Wees 

creatief! 
3. Geweldige wanten: schilder een ontwerp met een want of handschoen. Wees creatief! 
4. On the job-stijl - Angel of Stars: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een verjaardags- 

of festivalsetting. 
5. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 

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

de dag. Bodypainting is toegestaan. 
7. Arctische dieren: schilder een ontwerp met een winterdier, in elke stijl. Wees creatief. 
8. Vintage kerstkaarten: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op een kerstkaartstijl uit 

het verleden. Bodypainting is toegestaan. 
9. ITP Family-thema - “Decembervakanties over de hele wereld”: schilder een ontwerp dat 

een decembervakantietraditie uit uw land of cultuur vertegenwoordigt. Informatieposts 
worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de groep 

10. Dek de decolleté af: schilder een vakantieontwerp voor de halslijn / bovenkant van de 
borst. Wees creatief. 

11. On the job-stijl - Peppermint of Gingerbread: 5-6 minuten ontwerp typisch voor een 
verjaardags- of festivalsetting. 

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

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

14. Seizoensgroen: schilder een ontwerp met populair groen van het seizoen, in elke stijl. 
Bodypainting is toegestaan. 

15. Feestdagen meezingen: schilder een ontwerp dat een favoriet feestdag of seizoenslied 
vertegenwoordigt. Wees creatief. 

16. ITP-familiethema - "Kinderspeelgoed uit het jaar dat je werd geboren": schilder een 
ontwerp met een populair speeltje uit je geboortejaar. Informatieposts worden 
toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de groep 

17. Silly Socks: schilder een ontwerp met een kous of sokken. Wees creatief. 
18. Stijl op het werk - Elfen of kabouters: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 

verjaardags- of festivalsetting. 
19. Groot schilderen, klein schilderen, helemaal niets schilderen: kies je eigen thema voor 

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

de dag. Bodypainting is toegestaan. 
21. Vier de zonnewende: maak een ontwerp om de winter (of zomer) te verwelkomen in 

jouw deel van de wereld. 



22. Koop Grinchy: schilder een ontwerp met de Grinch of andere inwoners van Whoville. 
Wees creatief. 

23. ITP Family-thema - "Geïnspireerd door een ITP-familievriend": schilder jouw versie van 
een ontwerp geïnspireerd door een ander groepslid. Informatieposts worden toegevoegd 
aan het gedeelte "Aankondiging" van de groep 

24. "Er bewoog geen wezen ..." (Slaperige dieren): schilder een ontwerp met een slaperig of 
slapend dier, in welke stijl dan ook. 

25. Stijl op het werk - Linten of strikken: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardags- of festivalsetting. 

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

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

28. ITP Dare- 2 Minute Snowman: probeer binnen twee minuten of minder een snel 
sneeuwpopontwerp te schilderen. Geen stress. Veel plezier ermee. 

29. Wereldkunst - Scandinavisch: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op een van de 
traditionele kunsten of ambachten van de mensen uit het Scandinavische deel van 
Europa. (schilderen, beeldhouwen, pottenbakken, weven, sieraden, enz…) Zorg ervoor 
dat uw ontwerp respectvol is! 

30. ITP-familiethema - "Nieuwjaarstradities over de hele wereld": schilder een ontwerp dat 
een nieuwjaarstraditie voor "geluk" uit uw land of cultuur vertegenwoordigt. 
Informatieposten worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de groep. 

31. Bling in het nieuwe jaar: maak je klaar om 2021 te verwelkomen met een chique ontwerp 
met glitter of bling. Wees creatief. 

 
 
Optionele mini-wedstrijden: informatie over optionele extra wedstrijden zal worden gepost in het 
aankondigingsgedeelte van de groepen, dus let op deze (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. 
 
10-15 december: Mini-wedstrijd "Island of Misfit Toys", gesponsord door Inspiration to Paint 
 
17-22 december: "Let it Snow" thema Mini Contest, gesponsord door Topaz Stencils 
 
 
 
 
 
 
 



Informatie over de uitdaging van december 
Controleer de groep "Aankondigingen" van de groep vaak gedurende de maand voor 
informatie over uitdagingen en wedstrijddetails. Het ITP Info Album voor de maand 
wordt daar in de hoofdgroep vastgemaakt. 
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 groene vakje aan op de 2e pagina van de 
kalender! 
~ Lees zeker ALLE details over de themadagen, zodat je niets mist 
  
Deze maand is een viering van onze Inspiration to Paint Family, deze gemeenschap 
van wereldwijde artiesten die ons allemaal in staat hebben gesteld om verbonden en 
ondersteund te blijven tijdens dit gekke jaar. 
Aangezien we deze maand geen "officiële" sponsor hebben, nodig ik iedereen uit die 
een kleine prijs wil bijdragen, dus de prijs zelf is ook van de gemeenschap. Elk klein 
ongebruikt item is welkom, of zelfs een donatie van een paar dollar gaat naar het 
creëren van een prijzenpot. Als de donaties meer bedragen dan de normale waarde van 
onze maandelijkse prijs, worden er ook extra kleinere prijzenpakketten samengesteld 
voor andere deelnemers aan de challenge! 
Laten we vieren dat we het einde van 2020 halen met onze vrienden! 
  
~ Woensdag zijn ITP-familiethema's (blauw gemarkeerd). De infoposten in de 
AANKONDIGING-sectie van de groep zullen meer details bevatten over deze speciale 
thema's die bedoeld zijn om ons te helpen onze levens en tradities met elkaar te delen. 
~~ Bodypainting is alleen toegestaan als dit op de kalender staat aangegeven, inclusief 
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 posten 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 helder 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 doel 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 in 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 elke dag 
gemakkelijk kunt kopiëren en in je post kunt plakken. 
Voor deze maand zijn de officiële hashtags: 
# (Je voornaam en je december-deelnamatienummer) 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 
 
#InspirationToPaint 
 
#December2020Challenge 
 
 
 



 


