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Dinsdag di mrt 01 2022 06:00:00 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd)Probeer iets nieuws!
Probeer een nieuwe stijl, een nieuw 
ontwerp, een nieuwe techniek... alles 
wat nieuw voor je is.

woensdag wo mrt 02 2022 06:00:00 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd)Schminken Klassiekers - Monster 
Mask (OTJ-stijl)

Schilder een monstermaskerontwerp op 
een gezicht of oefenbord dat geschikt is 
voor gebruik op uw ontwerpmenu voor 
schminken.

"On the Job" Style-ontwerpen zouden 
ongeveer 5-6 minuten nodig hebben om te 
schilderen, typisch voor een gemiddeld 
festival- of feestontwerp.

Donderdag do mrt 03 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Lucky 7s
Vier de start van het 7e jaar van ITP met 
een ontwerp geïnspireerd op geluk en/of 
het getal 7.

Wees creatief. Veel plezier ermee!

vrijdag vr 04 mrt 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Rainbow- op de baanstijl Schilder snel een ontwerp met een 
regenboog

"On the Job" Style-ontwerpen zouden 
ongeveer 5-6 minuten nodig hebben om te 
schilderen, typisch voor een gemiddeld 
festival- of feestontwerp.

zaterdag za 05 mrt 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

zondag zo 06 mrt 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

maandag ma mrt 07 2022 06:00:00 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd)Zonnebloemen Schilder een ontwerp met een 
zonnebloem

Bodypainting is toegestaan

Dinsdag di mrt 08 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Maart "Madness"-Mad Hatter's Tea 
Party

Schilder een ontwerp geïnspireerd op de 
Mad Hatter's Tea Party

woensdag wo mrt 09 2022 06:00:00 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd)Exotisch Schilder iets geïnspireerd op het woord 
exotisch

Wees creatief!

Donderdag do 10 mrt 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)ITP Boot Camp- Terug naar de 
basis: lijnwerk

Oefen je lijnwerk! Probeer verschillende 
penselen, stijlen, verschillende 
technieken ... heb er gewoon plezier 
mee.

Laat gewoon je praktijk zien. Het hoeft geen 
volledig ontwerp te zijn

vrijdag vr 11 mrt 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Leprechaun of Fairy - Op het werk-
stijl

Schilder een snel ontwerp met een 
kabouter of fee

"On the Job" Style-ontwerpen zouden 
ongeveer 5-6 minuten nodig hebben om te 
schilderen, typisch voor een gemiddeld 
festival- of feestontwerp.

zaterdag za 12 mrt 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

zondag zo 13 mrt 2022 06:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

maandag ma 14 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Doe een Wens... Schilder een ontwerp in elke stijl en 
gebruik het thema als inspiratie

Dinsdag di 15 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Midden-Europese standaardtijd)Maart-symbolen - Aquamarijn, 
Bloodstone of Narcis

Schilder een ontwerp met of 
geïnspireerd op de geboortestenen van 
maart, aquamarijn of bloedsteen, of 
narcis met bloemen.
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woensdag wo 16 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Schminken Klassiekers - 
Bloemkroon (OTJ-stijl)

Verf een bloemkroonontwerp op een 
gezicht of oefenbord dat geschikt is voor 
gebruik op uw ontwerpmenu voor 
schminken.

"On the Job" Style-ontwerpen zouden 
ongeveer 5-6 minuten nodig hebben om te 
schilderen, typisch voor een gemiddeld 
festival- of feestontwerp.

Donderdag do 17 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Alleen Groenen! Schilder een ontwerp in elke stijl met 
alleen tinten en tinten groen!

Geen andere kleuren alstublieft!

vrijdag vr 18 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Pokemon of onder ons - Op de 
baanstijl

Schilder snel een ontwerp met deze 
populaire personages/games voor 
kinderen

"On the Job" Style-ontwerpen zouden 
ongeveer 5-6 minuten nodig hebben om te 
schilderen, typisch voor een gemiddeld 
festival- of feestontwerp.

zaterdag za 19 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

zondag zo 20 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

maandag ma 21 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Wereld Poëzie Dag Schilder een ontwerp geïnspireerd op 
poëzie

Bodypainting is toegestaan

Dinsdag di 22 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Welkom lente (of herfst)
Schilder een ontwerp om de wisseling 
van de seizoenen in jouw deel van de 
wereld te vieren

woensdag wo 23 maart 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Vijverleven Schilder een ontwerp met iets dat je in 
een vijver zou vinden

Donderdag do 24 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Willekeurig: webben, splatters & 
oranje

Schilder een ontwerp dat al deze 
willekeurige dingen bevat.

Veel plezier ermee! Wees creatief.

vrijdag vr 25 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Sieraden - Op de baanstijl Schilder een snel ontwerp met een soort 
sieraad

"On the Job" Style-ontwerpen zouden 
ongeveer 5-6 minuten nodig hebben om te 
schilderen, typisch voor een gemiddeld 
festival- of feestontwerp.

zaterdag za 26 mrt 2022 05:00:00 GMT+0100 (Centraal-Europese standaardtijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

zondag zo 27 mrt 2022 06:00:00 GMT+0200 (Midden-Europese zomertijd)Verf alles Kies je eigen thema. Bodypainting is toegestaan

maandag ma 28 mrt 2022 06:00:00 GMT+0200 (Midden-Europese zomertijd)Denkbeeldige vriend Schilder een ontwerp dat ons laat zien 
hoe je fictieve vriend eruitziet.

Dinsdag di 29 mrt 2022 06:00:00 GMT+0200 (Centraal-Europese zomertijd)Favoriete kleurencombinatie Schilder een ontwerp in elke stijl met je 
favoriete kleurencombinatie

woensdag wo 30 mrt 2022 06:00:00 GMT+0200 (Centraal-Europese zomertijd)Samenwerkingsdag - Mythologie

Werk samen met een of meer van je 
mede ITP-artiesten om een   set 
ontwerpen te maken die bij elkaar 
passen.

Netwerkberichten worden toegevoegd aan 
de Inspiration to Paint Family-groep om u 
te helpen verbinding te maken. Dien 
ontwerpen in als een groepscollage.

Donderdag Do 31 mrt 2022 06:00:00 GMT+0200 (Centraal-Europese zomertijd)Science fiction Schilder een ontwerp met alles van 
sciencefiction
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Plaats uw dagelijkse inzending voor middernacht in de sectie 
"Discussie" van de hoofdinspiratie om te schilderen in uw tijdzone.

Vind de hoofdgroep op: www.facebook.
com/groups/inspirationtopaintbyabby

Elke inzending moet een ENKELE foto of fotocollage zijn. Extra foto's of 
video's kunnen worden toegevoegd aan de opmerkingen of in plaats 

daarvan worden gedeeld in de Inspiration to Paint Family-groep.

Gebruik voor vragen, extra conversatie en berichten die geen verband 
houden met de dagelijkse inzendingen onze "zus"-groep, Inspiration to Paint 
Family: www.facebook.com/groups/inspirationtopaintfamily

Voeg de volgende hashtags toe aan elke dagelijkse post:

Nadat de maand is verstreken, wordt u gevraagd een Google-formulier in te 
vullen over uw deelname, om te helpen bepalen of u in aanmerking komt 
voor de prijs en om het beheerdersteam feedback te geven om de 
uitdagingen te helpen verbeteren.

#(je EERSTE naam en maart-deelnamenummer) zonder 
spaties! Bijvoorbeeld; de mijne is #Marie9

Bekijk de sectie 'Aankondigingen' van de groep vaak gedurende de maand 
voor informatieberichten en nieuws over uitdagingen,

#(uw woonplaats of gebied+ facepainter) ZONDER spaties! 
Voorbeelden zijn #newjerseyfacepainter of 

#londonfacepainter

Probeer op ELKE themadag het onderwerp geschikt te houden voor een algemeen 
publiek. Houd er rekening mee 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, ga dan niet in op het 
bericht, rapporteer het bericht of de opmerking en/of vertel het aan het admin-
team, en vertrouw erop dat we het zullen behandelen.

#inspirationtopaint

#march2022challenge

Uw deelnamenummer vindt u in uw maandelijkse informatiebericht van 
Inspiration to Paint.

Bodypainting is alleen toegestaan   op de op de kalender aangegeven dagen, 
dit is inclusief rug en buik. Bodypaint-modellen moeten 18 jaar of ouder zijn, 
alstublieft.

Deze hashtags maken het voor het beheerdersteam gemakkelijker om je 
berichten aan het einde van de maand te vinden

We zijn zo blij dat je mee schildert en de inspiratie deelt! Bedankt dat je 
deel uitmaakt van onze Inspiration to Paint-familie!

Onthoud dat ELK thema kan worden 
geschilderd in een "On the Job" -stijl, 
zelfs als het niet op de kalender staat. 
Het is JOUW beslissing om te 
schilderen wat het beste werkt voor jou 
en je bedrijf. Het is nooit nodig om iets 
uitgebreids of tijdrovends te 
schilderen.Zoek naar manieren om gedurende de maand contact te maken met je 

mede-gezichtsschilders!


