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Deze wedstrijd wordt georganiseerd door

Lezen wakkert je fantasie aan. En ondanks dat de scènes en personages 

niet in film, foto of tekening verbeeld zijn, weet je tóch hoe ze eruit 

zien.

Wij zijn reuze benieuwd wat jouw favoriete boek bij je losmaakt, welke 

beelden er in je opborrelen. Is het een personage? Een scène? Een 

bijzondere quote? Of misschien het boek zelf?

Breng je fantasie op doek (en dat mag ook papier zijn) tot leven. Teken, 

schilder, handletter je meest bijzondere boekervaring en stuur die ons 

uiterlijk 30 september toe.

Wat kun je winnen? Misschien kiest de jury jouw kunstwerk als één van 

de 12 pagina's van de Messink & Prinsen Kunstkalender 2019. 

En natuurlijk krijg jij een exemplaar cadeau.

De Messink & Prinsen Kunstkalender 2019 wordt in een oplage van 250 

exemplaren geproduceerd en is vanaf 2 november in de winkel en de 

webshop te koop.

Kijk voor de deelnamevoorwaarden op de achterkant van de flyer.

Boek op “
Doek”

boeken · kantoorartikelen · wenskaarten · schilderartikelen · tijdschriften · pennen
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Teken of schilder jouw



Boek op Doek“ ”

Juryleden
Een deskundige jury beoordeelt de ingezonden werken. De leden zijn:

Rudolf Jan Baanders, voorzitter van het Achterhoeks Kunstcafé

Harro Brinkmann, voormalig directeur/eigenaar Messink & Prinsen en amateurkunstenaar

Paul Dekkers, eigenaar van Paul Dekkers Creaties Aalten

Vera van Loon, beeldend kunstenares en docente bij Latente Talenten

Henk Rijks, wethouder van cultuur Gemeente Aalten

Deelnamevoorwaarden
Uiterste inzenddatum is 30 september 2018.Ÿ

Alleen amateurkunstenaars mogen meedoen.Ÿ

Het kunstwerk verbeeldt je favoriete boek. Dit kan betrekking hebben op het boek zelf (op Ÿ

een ‘abstractie’ ervan), het thema, een personage, een scène, een quote en wat je nog meer 

kunt bedenken.

Uit de aard en de titel van je werk blijkt om welk boek en/of welk(e) thema, personage, scène, Ÿ

quote het gaat.

De werken zijn voldoende helder van kleur en contrasterend om te kunnen worden Ÿ

gereproduceerd.

Iedere deelnemer mag niet meer dan 1 werk insturen.Ÿ

Alleen werken voorzien van titel, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden Ÿ

meegenomen in de beoordeling.

Afbeeldingen van de winnende kunstwerken mogen worden gebruikt voor de Messink & Ÿ

Prinsen Kunstkalender 2019 en voor promotionele doeleinden (uiteraard met 

naamsvermelding).

Stuur het werk naar onderstaand adres of geef het af in de winkel.Ÿ

De inzenders van wie het kunstwerk deel uitmaakt van de Messink & Prinsen Kunstkalender Ÿ

2019 krijgen hiervan per e-mail bericht.

Messink & Prinsen, Landstraat 39, 7121 CP Aalten
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