
Maart 2021 Inspiration to Paint Challenge-informatie

Thema's in maart:
1. In like a lion: verfontwerp met alles wat met leeuwen te maken heeft.
2. Maartse haas: schilder een ontwerp met of geïnspireerd door een haas of konijn.
3. Dr.Seuss: schilder een ontwerp dat is geïnspireerd op de boeken of personages van

Dr.Seuss. Bodypainting is toegestaan.
4. Keuze van de sponsor - 'Ballonnen': schilder een ontwerp met of geïnspireerd door

ballonnen OF maak iets met ballonnen. Informatieposten worden toegevoegd aan het
gedeelte "Aankondiging" van de groep.

5. On the job style - Heroes or Villains: 5-6 minuten ontwerp typisch voor een verjaardags-
of festivalsetting.

6. Verf groot, verf klein, verf wat dan ook: kies je eigen thema voor de dag. Bodypainting is
toegestaan.

7. Verf groot, verf klein, verf wat dan ook: kies je eigen thema voor de dag. Bodypainting is
toegestaan.

8. ITP Boot Camp Back to basics- 50 Teardrops: Oefen 50 (of meer) traanslagen. Probeer
verschillende penselen uit als je ze hebt. Laat gewoon uw praktijk zien.

9. Vrouwen in de geschiedenis: schilder een ontwerp met of geïnspireerd door een
beroemde vrouw uit de geschiedenis. Bodypainting is toegestaan.

10. Kawaii-stijl: schilder een ontwerp, in elk thema, in een kawaii- of chibi-stijl. Tip: zoek op
Google naar afbeeldingen voor "Kawaii-stijlkunst" of "Kawaii-tekeningen" voor inspiratie.

11. Keuze van de sponsor - "Elegante oogontwerpen": schilder een elegant ontwerp rond
het oog. Informatieposten worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van de
groep.

12. On the job-stijl - Gnome of Leprechaun: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een
verjaardags- of festivalsetting.

13. Verf groot, verf klein, verf wat dan ook: kies je eigen thema voor de dag. Bodypainting is
toegestaan.

14. Verf groot, verf klein, verf wat dan ook: kies je eigen thema voor de dag. Bodypainting is
toegestaan.

15. Einde van de regenboog: laat ons zien wat je aan het einde van de regenboog vindt ...
een gelukspot met goud? Of iets anders? Bodypainting is toegestaan.

16. Thee voor twee dinsdag: schilder een ontwerp met iets dat met thee te maken heeft.
17. Groen: schilder een ontwerp met groentinten! Kleine hoeveelheden zwart-wit kunnen

worden gebruikt.
18. Keuze van de sponsor - "Sterren": schilder een ontwerp, in elke stijl, met of geïnspireerd

door sterren. Informatieposten worden toegevoegd aan het gedeelte "Aankondiging" van
de groep.

19. On the job-stijl - rups of kikkervisje: ontwerp van 5-6 minuten typisch voor een
verjaardags- of festivalsetting.

20. Verf groot, verf klein, verf wat dan ook: kies je eigen thema voor de dag. Bodypainting is
toegestaan.



21. Verf groot, verf klein, verf wat dan ook: kies je eigen thema voor de dag. Bodypainting is
toegestaan.

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

23. Internationale puppydag: schilder een ontwerp met of geïnspireerd door elk type puppy.
24. Begint met de letter S: schilder een ontwerp met iets dat begint met de letter "S".
25. Keuze van de sponsor - "Lente-ontwerp met stencils": schilder een ontwerp met een

lentethema met ten minste één sjabloon. Informatieposten worden toegevoegd aan het
gedeelte "Aankondiging" van de groep.

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

27. Verf groot, verf klein, verf wat dan ook: 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.

29. ITP Dare 2 minuten durende uitdaging - Pasen / Lente: schilder een ontwerp met een
paas- of lentethema in twee minuten of minder. Doe gewoon je best. Bonus: deel een
video!

30. Walk in the park: schilder een ontwerp met iets in een park.
31. Uit als een lam: schilder een ontwerp, in elke stijl, met een lam of een schaap.

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 maart: Mini-wedstrijd "Ontvoerd door buitenaardse wezens", gesponsord door Inspiration
to Paint
19-24 maart: Mini Contest - Meer info zal worden geplaatst.



Informatie over de uitdaging van maart
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 lichtgroene vakje aan op de 2e pagina van de
kalender!
~ Lees zeker ALLE details over de themadagen, zodat je niets mist

Deze maand wordt gesponsord door Svetlana Keller, van Sparkling Faces! Svetlana is niet
alleen een getalenteerde artiest; ze is ook de maker van de populaire "Sparkling Faces" -lijn van
oefenborden en andere geweldige gereedschappen voor schminkers.
Bezoek de Sparkling Faces-website hier: www.sparklingfaces.ch
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/Kinderschminken.li/
Op Twitter: https://twitter.com/SvetlanaKeller7
Op Instagram: https://www.instagram.com/sparkling_faces_by_svetlana
Pinterest: https://www.pinterest.de/keller1848
~ Donderdagen 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 sponsor.
~~ 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 commentaren 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
vereist, maar is een kans om extra prijzen te winnen en jezelf een beetje 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.

Onthoud alsjeblieft 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 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 maart-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 gezichtsschilder) ZONDER spaties. Voorbeeld:
#newjerseyfacepainter

#sparklingfaces (voor onze sponsor in maart)

#march2021challenge




