
Januari 2021 Inspiration to Paint Challenge-informatie 
 
Thema's voor januari: 

1. Zilver of goud: schilder elk ontwerp met zilver of goud. Elk thema, elke stijl. Andere 
kleuren zijn ook toegestaan. 

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

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

4. Time Flies: schilder een ontwerp met betrekking tot klokken, tijd, enz. Wees creatief. 
Bodypainting is toegestaan. 

5. ITP Dare - Daag jezelf uit: schilder een ontwerp dat je uitdaagt of probeer een geheel 
nieuwe stijl. Doe gewoon je best. 

6. Elvis Presley: schilder een ontwerp met of geïnspireerd door zanger en acteur, Elvis 
Presley, of zijn werk. 

7. Keuze van de sponsor - 'Vriendschap': schilder een ontwerp dat vriendschap 
vertegenwoordigt. Informatieposts worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" 
van de groep. Zorg ervoor dat je ook je foto toevoegt aan het JAN 7-album om mee te 
doen aan een willekeurige trekking voor een bonusprijs! 

8. Stijl op het werk - Paw Patrol of Daniel Tiger's Neighborhood: ontwerp van 5-6 minuten 
typisch voor een verjaardags- of festivalsetting. 

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

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

11. ITP Bootcamp - Oefen 5 soorten rozen: probeer verschillende stijlen. Doe gewoon je 
best. Ze hoeven geen onderdeel te zijn van een ontwerp ... u kunt gewoon uw praktijk 
laten zien. 

12. Spongebob en vrienden: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op de tekenfilms of 
films met Spongebob Squarepants en zijn vrienden. 

13. Aquarelstijl: schilder een ontwerp, in elk thema, met een aquarelstijl. Wees creatief. 
Bodypainting is toegestaan. Hint: doe een Google-afbeeldingzoekopdracht voor 
"Aquarelstijl tatoeages" voor inspiratie. 

14. Keuze van de sponsor - "Maak je dromen waar": schilder een ontwerp dat het thema 
vertegenwoordigt. Informatieposts worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" 
van de groep. Zorg ervoor dat je ook je foto toevoegt aan het JAN 14-album om mee te 
doen aan een willekeurige trekking voor een bonusprijs! 

15. Stijl op het werk - Hoed of kroon: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een verjaardag 
of festival. 

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

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



18. Voedsel als personage: schilder een ontwerp dat een soort voedsel als personage tot 
leven brengt. Wees creatief. Hint: Zoek op Google naar afbeeldingen voor 'Kawaii Food' 
of 'Chibi Food' voor leuke inspiratie. 

19. Candy Land !: Verf een ontwerp dat is geïnspireerd op het populaire klassieke bordspel 
Candyland. Bodypainting is toegestaan. 

20. Penguin Awareness Day: schilder een ontwerp met of geïnspireerd door elk type 
pinguïn. Wees creatief. 

21. Keuze van de sponsor - 'Opposite Day': schilder een ontwerp dat op de een of andere 
manier tegenstellingen vertegenwoordigt. Informatieposts worden toegevoegd aan het 
gedeelte "Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat je ook je foto toevoegt aan het 
JAN 21-album om mee te doen aan een willekeurige trekking voor een bonusprijs! 

22. Stijl op het werk - Ijspegels of zonneschijn: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardag of festival. 

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

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

25. ITP Dare- Vraag een vriend !: Verf een ontwerp voorgesteld door een vriend, familielid, 
klant, enz…. Wees dapper! Doe je best. 

26. Niet je gemiddelde draak: schilder een draakontwerp dat anders is dan * je * gewone 
draak. Het kan eenvoudig of uitgebreid zijn ... maak het gewoon anders dan u normaal 
doet. 

27. 10 jaar in de toekomst !: schilder een ontwerp dat uw visie op de toekomst 
vertegenwoordigt, over 10 jaar. Wees creatief. 

28.  Keuze van de sponsor - "Puzzeldag (of pictogrammen)": schilder een ontwerp dat op de 
een of andere manier puzzels of pictogrammen voorstelt. Informatieposts worden 
toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat je ook je 
foto toevoegt aan het JAN 28-album om mee te doen aan een willekeurige trekking voor 
een bonusprijs! 

29. On the job-stijl - Minecraft of Fortnite: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardags- of festivalsetting. 

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

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 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. 
8-13 januari: "Jocelyn Casdorph's Legacy" thema Mini Contest, gesponsord door Inspiration to 
Paint 
15-20 januari: Mini-wedstrijd met het thema "Never Give Up", gesponsord door 365 and Beyond 
22-27 januari: Mini-wedstrijd met als thema 'Een jaar lang avontuurlijke samenwerking', 
gesponsord door 365 and Beyond 
 
 
Informatie over de uitdaging van januari 
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 perzikvakje op de 2e pagina van de kalender aan! 
~ Lees zeker ALLE details over de themadagen, zodat je niets mist 
Deze maand wordt gesponsord door enkele van onze ITP Family-leden, die deel uitmaken van 
de onlangs hernoemde "365 and Beyond" -groep 
Deze groepsleden daagden elkaar uit en steunden elkaar om het doel van elke dag schilderen 
in 2020 te bereiken, zonder genadagen! Je hebt ze misschien de tag # 365in2020 zien 
gebruiken om elkaar aan te moedigen in hun doel. Laten we hen bedanken voor hun donatie als 
sponsors en hen helpen hun bereikte doel te vieren! 
~ Donderdagen zijn sponsor’s Choice-thema's (blauw gemarkeerd) met BONUS-prijzen! Zorg 
ervoor dat u ook uw foto op donderdag toevoegt aan het gedateerde ALBUM, zodat u kunt 
deelnemen aan een RANDOM-trekking voor een bonusprijs. De Info Posts in de 
AANKONDIGING sectie van de groep zullen meer details bevatten over deze speciale thema's 
gekozen door onze sponsors. 
~~ 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 
vereist, maar is een kans om extra prijzen te winnen en jezelf wat meer uit te dagen. 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 januari-deelnemingsnummer) 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 gezichtsschilder) ZONDER spaties. Voorbeeld: 
#newjerseyfacepainter 
 
#365andbeyond (voor onze sponsors in januari) 
 
#january2021challenge 
 
 
 
 



 


