
Februari 2021 Inspiration to Paint Challenge-informatie 
 
Thema's in februari: 

1. Hartarmontwerpen: schilder een armontwerp met elk type hart, elke stijl. 
2. Liefdesmonsters: veel plezier en schilder je versie van een liefdesmonster. 
3. Fish Kisses: schilder een ontwerp met of geïnspireerd door elk type vis. Bonus als de vis 

die je schildert een kus geeft. 
4. Keuze van de sponsor - "Dragonfly": schilder een ontwerp met of geïnspireerd door een 

libel. Informatieposts worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de 
groep. Zorg ervoor dat u ook uw foto toevoegt aan het FEB 4-album om deel te nemen 
aan een willekeurige trekking voor een bonusprijs 

5. On the job-stijl - Mario Brothers of Sonic the Hedgehog: ontwerp van 5-6 minuten typisch 
voor een verjaardags- of festivalsetting. 

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

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

8. Love Song Quotes: schilder een ontwerp met een populaire quote uit een liefdeslied. Je 
kunt kiezen voor romantische nieuwe liefde, of hartverscheurende liefde, of iets 
daartussenin. Bodypainting is toegestaan. 

9. Broken!: Schilder een ontwerp met iets dat kapot is. (gescheurd, verbrijzeld, gescheurd, 
gebarsten, enz…). Bodypainting is toegestaan. 

10. Paarse bloemen: schilder een ontwerp, in elke stijl, met elk type bloem ... maar de 
bloemen moeten paars zijn! Andere kleuren kunnen in kleine hoeveelheden worden 
toegevoegd. 

11. Keuze van de sponsor - 'Mardi Gras / Carnivale-maskers': schilder een chique 
maskerontwerp dat is geïnspireerd op de wereldvieringen van Mardi Gras, Carnivale, 
Carnavale. Informatieposts worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de 
groep. Zorg ervoor dat u ook uw foto toevoegt aan het FEB 11-album om deel te nemen 
aan een willekeurige trekking voor een bonusprijs 

12. Stijl op het werk - Love Bugs of Love Birds: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardags- of festivalsetting. 

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

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

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

16. Begint met de letter N: schilder een ontwerp met iets dat begint met de letter "N". 
17. Queen of Hearts Style: Schilder een ontwerp met jouw versie van een Queen of Hearts. 

Bodypainting is toegestaan. 



18. Keuze van de sponsor - "Nature Inspired": schilder een ontwerp, in elke stijl, 
geïnspireerd door de natuur. Informatieposts worden toegevoegd aan het gedeelte 
"Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat je ook je foto toevoegt aan het FEB 
18-album om deel te nemen aan een willekeurige trekking voor een bonusprijs 

19. Stijl op het werk - Favoriete huisdier: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een 
verjaardags- of festivalsetting. 

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

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

22. Ondersteboven: schilder een ontwerp ondersteboven. U beslist wat dat voor u betekent. 
Bodypainting is toegestaan. 

23. Wereldkunst - Polen: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op een van de traditionele 
kunsten of ambachten van Polen. (Schilderen, beeldhouwen, pottenbakken, weven, 
sieraden, enz…) Wees respectvol voor de cultuur die je vertegenwoordigt. 

24. Mix & Mashup: maak een gemengd mashup-ontwerp met behulp van de 
mashup-woordenlijsten die in de groepen worden gepost. Bekijk het gedeelte 
Aankondigingen voor de mashup-lijsten dichter bij de datum. 

25. Keuze van de sponsor - 'Whimsical Creatures': schilder een ontwerp met of geïnspireerd 
door een grillig fantasiewezens of personage. Informatieposts worden toegevoegd aan 
het gedeelte "Aankondiging" van de groep. Zorg ervoor dat u ook uw foto toevoegt aan 
het FEB 25-album om deel te nemen aan een willekeurige trekking voor een bonusprijs 

26. Stijl op het werk - Regenbogen: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een verjaardags- 
of festivalomgeving. 

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

28. 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. 
5-10 februari: Mini-wedstrijd met het thema Love Spell, gesponsord door Inspiration to Paint 
12-17 februari: "Warm and Cosy" thema Mini Contest, gesponsord door Marie Sulcoski 
19-24 februari: Mini-wedstrijd met het thema “Make a Splash”, gesponsord door Marie Sulcoski 
 
 
 
 
 
 



Informatie over de uitdaging van februari 
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 lichtroze vakje op de 2e pagina van de kalender 
aan! 
~ Lees zeker ALLE details over de themadagen, zodat je niets mist 
Deze maand wordt gesponsord door Marie Sulcoski, uw ITP-beheerder, en haar Artsy-account, 
Fires of Whimsy 
Bezoek Fires of Whimsy op Instagram hier: www.instagram.com/firesofwhimsy 
Houd de aankondigingen de hele maand in de gaten voor meer manieren om je liefde te geven 
op sociale media. 
  
~ 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 februari-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 
 
#firesofwhimsy (voor onze sponsor in februari) 
 
#february2021challenge 
 
 
 
 
 



 


