Wedstrijdreglement Bodypainting
Maskerade
Bodypainting
Dit reglement bevat de regels voor de Maskerade Award. Deze regels zijn gebaseerd op het
reglement van de World Bodypaint Award geschreven door de heer Alex Barendregt. Neem het
reglement en ook de artiesteninformatie zeer zorgvuldig door. Deze informatie geeft een duidelijk
inzicht in de procedures van deze dag. Dit reglement dient ervoor dat elke kunstenaar eenzelfde basis
heeft om zijn kunstwerk te kunnen creëren

Algemene aanwijzingen voor de kunstenaars bij de Jurering
 Er zijn 3 categorieën Cat. A: Penseel en Spons, Cat. B: Airbrush en Cat. C: Special effects.
 De bodypainter mag met 1 assistent(e) werken. Het model mag niet zichzelf beschilderen. Het
wordt dan namelijk als 2e assistent(e) gezien. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie.
Dit geldt voor alle categorieën. Het wordt aan de kunstenaar zelf overgelaten hoeveel modellen
door hem/haar gepaint worden.
 Alleen verf die niet schadelijk is voor het lichaam mag gebruikt worden, geen olieverf, autolak of
latex muurverf e.d. mogen worden gebruikt. We controleren dit niet maar vragen u om rekening te
houden met de gezondheid van uw model, het model is uw verantwoordelijkheid. Verder mag elk
merk worden gebruikt.
 Als er een attribuut of iets dergelijks wordt gebruikt, dat volgens de voorschriften in de categorie A
niet is toegestaan en het wordt tijdens de jurering meegenomen, dan zullen hiervoor strafpunten
gegeven worden. Als de overtreding te groot is volgt diskwalificatie. Dit wordt beoordeeld door de
wedstrijdleiding.
 De creaties zullen door een vakkundige jury worden beoordeeld.
 De jury beoordeelt het gebruik van kleuren, gebruik van verschillende schildertechnieken,
interpretatie van het thema, moeilijkheidsgraad, realisatie van het idee, originaliteit en individuele
stijl. Bij de categorie special effects zal nadrukkelijk gelet worden op het gebruik van special
effects.
 De jury zal de gehele dag rondlopen en jullie werk bekijken. Het is onmogelijk voor de jury om de
gehele tijd bij een painter te blijven staan. Daarom zullen er jury assistenten zijn die bekend zijn
met het reglement. Deze assistenten van de jury geven de jury aanwijzingen als een painter de
regels overtreedt. (Bijvoorbeeld: werken met meer dan 1 assistent, eerder beginnen dan is
toegestaan.)
 Het is de kunstenaar toegestaan om voor de aanvang van de wedstrijd alvast de haardracht van
het model te doen.
 Het is niet toegestaan om voor de aanvang van de wedstrijd basis make-up, hulpstukken of
kleuren aan te brengen.

Specifieke regels voor elke categorie
Cat. A - PENSEEL EN SPONS
 In deze categorie wordt puur de schildertechniek beoordeeld.
 De jury zal kijken naar het gebruik van kleuren, gebruik van verschillende schildertechnieken,
interpretatie van het thema, moeilijkheidsgraad, realisatie van het idee, originaliteit en individuele
stijl.
 Airbrushen is niet toegestaan in deze categorie.
 Het gebruik van latex delen of andere hulpstukken die op het lichaam geplakt worden is NIET
toegestaan in deze categorie.
 Als je wilt dat het model iets in haar handen houd dan is dat enkel en alleen toegestaan bij de
presentatie voor het publiek en bij het fotograferen. Deze hulpstukken en attributen mogen NIET
meegenomen worden in de juryruimte. Alleen attributen uit onderstaande lijst zijn toegestaan bij
de jury beoordeling.
De volgende zaken zijn toegestaan in de categorie Penseel en spons:
 Valse vingernagels.
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Valse oogwimpers.
Speciale ooglenzen.
Schoenen niet hoger dan de enkels (geen laarzen).
Pruiken en haarstukken welke aangebracht worden in het bestaande haargedeelte van het model.
Er is geen lengte restrictie.
 Decoratieve hoofdstukken en hoeden welke enkel en alleen in het haargedeelte boven op het
hoofd zijn aangebracht en die niet lager komen dan de schouderpartij.
 Losse (droge) glitter.
Niet toegestaan:
 Plakkristallen, nepdiamantjes en dergelijke.
 Glitter in plakvorm of anders aangebracht met behulp van enigerlei plakmateriaal (dus ook geen
gel).
 Alles wat op de huid aangebracht wordt met behulp van welk hechtmateriaal dan ook.
 Maskers.
 Alles wat aan het lichaam is aangebracht met behulp van touwen, plakband, elastiek of wat dan
ook, anders dan de decoratiestukken boven op het hoofd zoals hierboven omschreven.

Cat. B – AIRBRUSH
 In deze categorie wordt puur de airbrush techniek beoordeeld.
 Er wordt sterke voorkeur gegeven aan c.q. extra punten gegeven voor airbrushwerk uit de vrije
hand.
 De jury zal kijken naar het gebruik van kleuren, gebruik van verschillende schildertechnieken,
interpretatie van het thema, moeilijkheidsgraad, realisatie van het idee, originaliteit en individuele
stijl.

‘Penseel en spons’ mag gewoon gebruikt worden.
 Het gebruik van latex delen of andere hulpstukken die op het lichaam geplakt worden is NIET
toegestaan in deze categorie.
 Als je wilt dat het model iets in de hand(en) houdt dan is dat enkel en alleen toegestaan bij de
presentatie voor het publiek en bij het fotograferen. Deze hulpstukken en attributen mogen NIET
meegenomen worden in de juryruimte. Alleen attributen uit onderstaande lijst zijn toegestaan bij
de jury beoordeling.
De volgende zaken zijn toegestaan in de categorie Airbrush:
 Valse vingernagels.
 Valse oogwimpers.
 Speciale ooglenzen.
 Schoenen niet hoger dan de enkels (geen laarzen).
 Pruiken en haarstukken welke aangebracht worden in het bestaande haargedeelte van het model.
Er is geen lengte restrictie.
 Decoratieve hoofdstukken en hoeden welke enkel en alleen in het haargedeelte boven op het
hoofd zijn aangebracht en die niet lager komen dan de schouderpartij.
 Losse (droge) glitter.
Niet toegestaan:
 Plakkristallen en nepdiamantjes en dergelijke.
 Glitter in plakvorm of anders aangebracht met behulp van enigerlei plakmateriaal. (dus ook geen
gel).
 Alles wat op de huid aangebracht wordt met behulp van welk hechtmateriaal dan ook.
 Maskers.
 Alles wat aan het lichaam is aangebracht met behulp van touwen, plakband, elastiek of wat dan
ook, anders dan de decoratiestukken boven op het hoofd zoals hierboven omschreven.

Cat. C - SPECIAL EFFECTS
 Deze categorie is speciaal bedoeld om special effects toe te passen. Het veranderen van de vorm
van het lichaam. Voorbeelden kunnen zijn latex delen voor in het gezicht, maar ook grotere delen
die overal op het lichaam vastgeplakt worden. Eigenlijk alles wat met mastiek of andere
goedgekeurde lijm wordt vastgeplakt.
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In deze categorie zal sterk gelet worden op de combinatie van schilder- en/of airbrushtechniek
en/of het gebruik van special-effects-hulpstukken aangebracht op het lichaam.
De jury zal kijken naar het gebruik van kleuren, gebruik van verschillende schildertechnieken,
interpretatie van het aangegeven thema, moeilijkheidsgraad, realisatie van het idee, originaliteit en
individuele stijl.
Er zijn in deze categorie geen extra voorschriften voor wat betreft het gebruik van hulpstukken wel
of niet vastgeplakt aan het lichaam. De organisatie van de Maskerade verzoekt echter nadrukkelijk
de veiligheid van het model in acht te nemen.
Er zullen minder punten gegeven worden als er te veel kostuum- en kledingachtige stukken
gebruikt zijn in plaats van de hierboven aangegeven technieken en hulpstukken.
Als het model enkel is bewerkt zoals bedoeld in categorie A zal men weinig punten ontvangen als
men zich heeft ingeschreven in de categorie Special effects.

Extra informatie voor de kunstenaars
 De Maskerade vindt plaats in het BMV de Vilgaard, Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden.
 Er zijn tafels beschikbaar voor de painters.
 Elektriciteit en waterpunten zijn voldoende aanwezig.
 De aanwezige modellen – minimumleeftijd 18 jaar – moeten toestemming geven, door bij
binnenkomst een formulier ‘Afstandsverklaring portretrecht’ te ondertekenen, dat de organisatie
van de Maskerade alle foto- en filmmateriaal mag gebruiken voor publicatie en promotie van de
Maskerade.
 De modellen zijn verplicht een slip of onderbroek te dragen. De rest van het lichaam mag naakt
blijven.
 Lees a.u.b. ook de artiesteninformatie op de site
 Tijdens de Maskerade worden meerdere presentaties en demonstraties verzorgd. Kijk in het
programma voor meer informatie.
 Middels inschrijving accepteert de deelnemer deze regels.
 De beslissing van de jury is bindend en er is geen discussie mogelijk.
 Er zullen verschillende stands aanwezig zijn waar men bodypaint- en facepaintmateriaal kan
verkrijgen alsmede verschillende andere toebehoren.
 Foto’s welke door de organisatie worden gemaakt mogen door de Maskerade voor promotie
worden gebruikt zonder verdere vergoeding.

Op deze reglementen berust copy right en deze reglementen mogen derhalve door derden niet
gebruikt worden zowel in delen als in zijn totaliteit zonder schriftelijke toestemming van de
Stichting Maskerade.

© Author Stichting Maskerade
Coniferenstraat 12
5925 GW VENLO (Nederland)
Telefoon: 0031 6 51294210
Website: www.maskerade.org
Email: info@maskerade.org
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