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Doe mee en win!  
Thema: denkend aan Holland

Wedstrijd!

Eerste 
prijs

Tweede
 prijs

Derde
 prijs

WAT MOET IK MAKEN?
Schilder of teken een kunstwerk en laat je 
inspireren door het thema ‘Denkend aan 
Holland’. Dat zal ook het thema zijn van 
Atelier Magazine 209 waarin we de win-
naars zullen bekendmaken. Pak het thema 
breed op. Tijdens de komende zomer-
maanden zullen meer mensen dan ooit 
vakantievieren in eigen land; op de cam-
ping, in een huisje of gewoon thuis. We 
stappen massaal op de fiets of huren een 
bootje om door het land te trekken, en 
we zullen een hoop moois tegenkomen 
dat ons land te bieden heeft. Waar denk 
jij aan, als je aan Holland denkt? Maak dat 
het onderwerp van jouw schilderij of 
tekening. Kortom: laat je fantasie gaan en 
maak een origineel kunstwerk! Zorg ook 
voor foto’s van je werk, goed belicht en 
met een hoge resolutie. Dat maakt het 
voor de jury gemakkelijker een werk te 
beoordelen. En: vermeld de titel van je 
werk, de materialen en technieken waar-
mee je hebt gewerkt, en het formaat. 
Geef ten slotte uitleg over je creatieve 
proces en je aanpak. Als deelnemer aan 
de wedstrijd kun je een van deze prijzen 
hiernaast winnen én maak je kans dat je 
werk in Atelier Magazine 209 verschijnt. 
We zijn weer erg benieuwd naar de inzen-
dingen! 

HOE MOET IK INZENDEN?
Maak een foto van je werk en mail deze 
naar info@uitgeverijarti.nl. Grote bestan-
den kun je ons gratis toezenden via www.
wetransfer.com. Vermeld in de mail de 
titel en het formaat van het werk en je 
contactgegevens. Let erop dat de foto 
een hoge resolutie (1 MB of meer) 
heeft. Aanleveren als jpeg-bestand. 
Inzenden kan tot 7 september 2020.

WAT KAN IK WINNEN?
Royal Talens stelt drie prachtige prijzen ter 
beschikking voor deze wedstrijd!

EERSTE PRIJS
EEN REMBRANDT OLIEVERF 
SCHILDERKIST PROFESSIONAL 
T.W.V. € 215,03
Rembrandt is een legendarische naam 
voor een assortiment dat bekendstaat om 
zijn superieure en ongeëvenaarde kwali-
teit. Ontwikkeld vanuit puur vakmanschap 
en artistiek inzicht. Gebaseerd op de 
beste grondstoffen. Hierdoor kunnen 
Rembrandt-producten bogen op unieke 
eigenschappen, zoals de allerhoogste 
fijnheid, lichtechtheid en duurzaamheid.

TWEEDE PRIJS

VAN GOGH OLIEVERF SCHILDERKIST 
EXPERT T.W.V. € 160,28
Van Gogh is de olieverf waarmee alle 
schilderijen van de spraakmakende anima-
tiefilm Loving Vincent, zijn geschilderd. 
Een uitstekende keuze, want de pasteuze 
verf geeft een prachtig resultaat in alle 
olieverftechnieken. De fijnheid, de kleur-
kracht, het hoge pigmentgehalte en de 
duurzaamheid dragen bij aan de ultieme 
uiting van inspiratie.

DERDE PRIJS
VAN GOGH SOFT PASTELS SET 
LANDSCHAPSELECTIE T.W.V. € 79,32
Van Gogh soft pastels zijn zo samenge-
steld dat de kleur op de ondergrond zoveel 
mogelijk die van puur pigment benadert. 
De slanke vorm van deze soft pastels 
maakt ze uitermate geschikt voor zowel 
gedetailleerd, verfijnd werk alsook voor 
groot en expressief gebruik. De pastels zijn 
vrij van pigmenten op basis van metalen, 
lood, cadmium en kobalt. Ze zijn geschikt 
voor alle ondergronden met voldoende 
oppervlaktestructuur, zoals papier, karton, 
steen, asfalt of hout.

VOOR MEER INFORMATIE: 

WWW.ROYALTALENS.COM


