Word jij de bloemschikkampioen
van het nieuwe evenement Gardenista?
Wie:

Ben jij die student, amateur of professional die een verhaal kan
vertellen met plantaardige materialen? Dan ben jij misschien de
creatieve, strijdlustige bloemstylist die de eerste kampioen van
Gardenista in 2019 wordt!

Wat:

In drie categorieën wordt gestreden om de eerste plek. De nummers
1, 2 en 3 uit elke categorie strijden op het podium om het
kampioenschap 2019. Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van
een vereniging of club. Om je te kwalificeren voor deze wedstrijd
vragen we je om auditie te doen. Je maakt een motivatie op een
creatieve en originele manier en stuurt dit digitaal of per post op. Dat
kan een filmpje, collage, fotopresentatie of andere originele vorm
zijn. Verras en versier ons. Het thema is ’fairytale’
Verbinding in het groen
Verbinding in kleur
Verbinding met vrienden

Hoe:
Stuur jouw motivatie (max. 500 woorden), plus 5 foto’s van je
mooiste werkstukken en je adresgegevens + telefoonnummer naar:
bloemschikken@gardenista.nl. Insturen kan tot 31 januari 2019. Wil
je liever iets fysieks maken dan mag je het sturen naar: Gardenista,
betreft: auditie, t.a.v. Het Bloemschik Team, Postbus 485, 2700 AL
Zoetermeer. 14 februari 2019 maken we de deelnemers bekend.
Een professionele en vakbekwame jury bepaalt wie er doorgaan.

Wanneer:

14 mei 2019 inleveren en presenteren wedstrijdstuk.
15 t/m 19 mei expositie voor publiek, 19 mei finale
op het podium voor de nummers 1, 2 en 3 van elke
categorie.

Waar:
Landgoed Ophemert, Dreef 2, 4061 BL Ophemert
Met vriendelijke groet,
Het bloemschikteam
PS. Voor meer informatie over de wedstrijd en het
inschrijfgeld mag je ons mailen:
bloemschikken@gardenista.nl
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