Terwisse Producties
Maasplein 27
6541 XS Nijmegen
t 06 - 28 72 86 77
f 024 - 38 88 47 9
anouk@terwisse.nl
www.textielplusfestival.nl

BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
Inschrijfformulier

QUILTWEDSTRIJD

14 t/m 16 november 2019

					Het thema van de wedstrijd is FESTIVAL
Als wij aan FESTIVAL denken, worden we gelijk heel blij. Vrolijke gezichten, een uitgelaten stemming, felle kleuren, leuke
activiteiten, muziek, zon…
U kunt vast ook heerlijk wegdromen bij het woord FESTIVAL. De associaties komen vanzelf naar boven borrelen. Laat uw
fantasie de vrije loop en laat u gaan in uw creatieve proces… het Textiel Plus Festival daagt u uit!
Wat moet ik doen?
Er zijn twee mogelijkheden. Maak een nieuwe quilt, speciaal voor het Textiel Plus Festival of schrijf in met een al eerder
gemaakte quilt. Als de quilt maar in het thema FESTIVAL past. Wat ook belangrijk is, is het verhaal erachter. Hoe is het idee
ontstaan, wat betekent deze quilt voor u, voor wie is de quilt gemaakt etc. Geef uw werk een pakkende titel en geef ca. 50
woorden uitleg.
Qua formaat van de quilt is er één restrictie. Omdat de quilt wordt opgehangen tegen een wand van 2.50 m hoog, mag de
hoogte van de quilt maximaal 2.30 m zijn. De breedte is vrij in te vullen.
Maak ongeveer 3 foto’s van goede kwaliteit (zo hoog mogelijke resolutie) van de quilt. Let erop dat de belichting goed is
(liefst daglicht). Leg ook enkele sprekende details van de quilt vast. Stuur het inschrijfformulier vóór 15 augustus 2019
op, zodat de organisatie op tijd een beeld heeft van het aantal inschrijvingen. Stuur de foto’s vóór 1 oktober 2019 per
WeTransfer op naar anouk@terwisse.nl.

Titel van het werk:
Uitleg (ca. 50 woorden):

Afmeting van de quilt (breedte x hoogte):
Hoeveel jaar quilt u? Ik quilt 		

jaar.

Mijn werk is een: traditionele quilt / modern quilt / art quilt (doorhalen wat niet van toepassing is).
q
q

Het werk wordt afgeleverd in de Brabanthallen op 13 november / 14 november (doorhalen wat niet van toepassing is).
Het werk wordt opgehaald op 17 november (na 17.00 uur).

q

Ik heb de wedstrijdvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Naam en voornaam:
Adres:
Postcode:				Woonplaats:
Telefoon:		

		

Datum:					

Mobiel:					
				

E-mail:

Handtekening:

Uw inschrijving is direct bindend nadat wij dit inschrijfformulier ontvangen hebben. U ontvangt daarna een bevestiging en factuur per mail.

