OPROEP

GRAFISCH VORMGEVERS
KUNSTENAARS & SPONSORS
Uit Noordwijkerhout en de Zilk

Laat je grafische vleugels zien tijdens
lichtjesavond op 16 dec t/m kerst 2016
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Trek je vleugels aan

maak een selfie en
hashtag: #vleugelsNWH
#NOVederlicht #sponsor

GRAFISCH
ONTWERPERS &
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project: i.s.m. NOV
Erna Schenk-Dekker
Natacha Hulsebosch
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AANMELDEN
Lichtjesavond Tijdens Lichtjesavond komen grote banners met prints van

Noordwijkerhoutse grafisch ontwerpers en kunstenaars rondom de witte kerk te
staan. Het winkelend publiek kan met die ‘verlichte vleugels’ met sponsorlogo en
hashtag #vleugelsNWH #NOVederlicht #bedrijf op de foto, voor fun of om als
kerstkaart te gebruiken.

aanmelden
tot 19 oktober
aanleveren
tot 6 november
jurering*
8 november
exposure
16 december
(de banners wellicht
langer)

sponsor
50,- op
klein
formaat
doeken
of 100,- op
groot
formaat

De grafisch ontwerpers en kunstenaars krijgen exposure. De sponsors gratis
exposure en verspreiding door de hashtags, de leukste foto’s kunnen zij zelf
weer op een makkelijke communiceren, via facebook, twitter of instagram.
Ze kunnen er zelfs een wedstijd van maken wie de leukste vleugelfoto maakt.
lICHTJESAVOND Noordwijkerhout beloofd weer een groot succes te worden.
Het idee; Mensen staan allemaal even stil tijdens de december wintermaand, we
missen onze geliefden en we kijken terug, we tanken bij en kijken naar de nieuwe
plannen en doelen van volgend jaar. Trek je vleugels aan en voel je vederlicht.

AANMELDEN GRAFISCH VORMGEVERS
KUNSTENAARS & SPONSORS
Uit Noordwijkerhout en de Zilk
aanmelden en inzending digitaal naar info@pixit.nl
vermelding: vederlicht grote bestanden via www.wetransfer.com
voornaam:
achternaam:
leeftijd:
student: ja/nee

afstudeerjaar:

werkzaam bij (eigen)bedrijf:
sponsor ja/nee

bedrag 50,-/100,-

logo per mail naar info@pixit.nl vermelding: vederlicht

Mijn inzending:

Vertel iets over je inzending, proces, idee, enz.

de prints blijven
tot kerst staan
jurering*
Inzending van het ontwerp geeft geen garantie op selectie of deelname.
Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

