Uitleg bloemschikwedstrijd

Ga jij de bloemschikuitdaging aan tijdens Gardenista? Het thema is ‘Fairytale’.

De initiatiefnemer van het groenevenement Gardenista is KMTP/Groei & Bloei. Gardenista biedt een
bijzondere samensmelting van de groene wereld met amusement en gastronomie. Thema’s als water,
moestuinieren, kweken, bloemstylen en nog veel meer komen aan bod tijdens het evenement, dat
plaatsvindt van 15 t/m 19 mei 2019.
Er wordt ook een bloemschikcompetitie georganiseerd waarbij amateurs, studenten en professionals
laten zien wat ze kunnen. Iedereen mag meedoen aan deze competitie. Je hoeft daarvoor geen lid te
zijn van Groei & Bloei en/of een andere club of vereniging.
In elk van deze drie categorieën wordt gestreden om de eerste plaats. Er is dus ook in elke categorie
een 1e Prijs te winnen en die prijzen liegen er niet om!
Om deelnemer te worden moet je je wel eerst kwalificeren en dat doe je door middel van een auditie.
Een auditie moet minimaal bestaan uit: 1. je contactgegevens, 2. de vijf mooiste foto’s van je werk en
3. een motivatie van max. 500 woorden. Maak je auditie zo speciaal en opvallend als je wilt. Je auditie
mag zowel per mail als per post verstuurd worden. De auditie moet voor 31 december 2018 binnen
zijn.
In elke categorie kunnen uiteindelijk 30 deelnemers meedoen, zodat er tijdens de tentoonstellingsdagen 90 prachtige werkstukken te zien zijn.
Het is als deelnemer niet nodig om de hele vijf dagen aanwezig te zijn; tijdens het evenement
verzorgen wij de werkstukken.
Op 14 februari 2019 (Valentijnsdag) maken we de 90 geselecteerde deelnemers bekend. Deelname is
definitief na registratie en betaling van het inschrijfgeld. Daarna ontvangen de deelnemers de
opdracht, het wedstrijdreglement en alle overige informatie over de wedstrijd.
Op dinsdag 14 mei 2019 worden de werkstukken door de deelnemers ingeleverd op Kasteel
Ophemert. De presentatie van de stukken vindt plaats in een waanzinnig gave stretchtent. Die avond
worden de stukken gejureerd door een professionele jury, en op woensdag 15 mei worden de eerste
drie uit elke categorie bekend gemaakt via facebook. Op zondagmiddag 19 mei strijden deze eerste
drie op het podium per categorie om de eerste plaats. De dan gemaakte werkstukken worden direct
na afloop gejureerd en rond 16.00 uur worden de drie 1e Prijs winnaars bekend gemaakt.
Meer weten?
Op www.gardenista.nl vind je meer informatie over het evenement.
Je auditie of informatieaanvraag over de bloemschikwedstrijd stuur je naar
bloemschikken@gardenista.nl
Overige informatie: info@gardenista.nl

Met vriendelijke groet,
Team bloemschikken
Gardenista
PS: op facebook kun je ons vinden via kmtp_gardenista, volg je ons al?
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