Wedstrijdreglement Bodypainting FLUOR
Maskerade

Bodypainting FLUOR
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


Alle bodypaint technieken zijn toegestaan: penseel en spons – airbrush en special effect.



Er is een aparte zaal ingericht voorzien met stroompunten en voldoende UV licht. Er kan enkel in
UV licht gewerkt worden. Het normale licht blijft uit tot het moment dat de fotografie sessie voor
de gewone bodypaint gaat beginnen. Er mag vooraf gefotografeerd worden maar er mag niet met
flits gewerkt worden.



De ruimte is beperkt daarom kunnen we maximaal 10 deelnemers plus max 10 assistenten in
deze categorie toelaten. Vanwege de beperkte ruimte mogen de deelnemers slechts een model
beschilderen. De werkplekken zullen vrij klein zijn.



De deelnemers krijgen 4,5 uur de tijd. Na de wedstrijd graag direct de werkplek leeg maken.



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.



De Jury zal vooral het bodypainten op zich beoordelen. Bijgevoegde attributen blijven buiten deze
beoordeling. Maar Fluor Painting moet het vooral hebben van de show en die zal dan ook extra
zwaar beoordeeld worden. Daarbij kunnen attributen natuurlijk een grote rol spelen.



De show zal dus in zijn totaal beoordeeld worden. Performance en aankleding/decor waarbij
vooral gelet zal worden op het UV effect



De show presentatie zal plaats vinden in een echt professioneel theater met > 300 toeschouwers.
De show mag ongeveer 3 minuten duren. Afwijkingen van te voren aangeven aub.



Bedenk dat er tussen het painten en de show een grote pauze zal zijn en dat je model naakt is in
gewoon normaal licht. Gebruik van overals is aanbevolen. Het is niet toegestaan dat het model
“naakt” rondloopt in publieke ruimtes.



De creaties zullen door een vakkundige jury worden beoordeeld.



De jury beoordeelt het Uitvoering/techniek (1- 12p) --Thema(1-7p)- -Show(1 -15).



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.

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.
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