Informatie

Beste auditant,
Bedankt voor je interesse in de bloemschikcompetitie van Gardenista ’19. Hieronder volgt de
informatie waar je om vroeg.
Om kans te maken op één van de 30 felbegeerde plekken voor de wedstrijd op 14 mei 2019 vragen we
je eerst om auditie te doen. Je mag de auditie zo creatief maken als je zelf wilt, bijvoorbeeld een
filmpje, collage of iets in 3D, maak iets waar jij achter staat en wat het beste van jou naar voren
brengt. De auditie moet minimaal bestaan uit: 5 foto’s van je mooiste werk, motivatie van maximaal
500 woorden en je contactgegevens incl. telefoonnummer. Het is dus niet verplicht om er iets
creatiefs van te maken.
De digitale auditie mail je naar: mandy@gardenista.nl. Wil je liever iets fysieks maken (per post) dan
mag je het sturen naar: Gardenista, betreft: auditie, t.a.v. Mandy Dekker, Postbus 485, 2700 AL
Zoetermeer. Het insturen van je auditie kan tot 31 december 2018. Daarna worden de inzendingen
beoordeeld door een professionele jury.
Op 14 februari 2019 (Valentijnsdag) maken we de 30 geselecteerde deelnemers per categorie bekend.
De categorieën zijn: amateur, professional en student. De deelnemer geeft zelf aan in welke categorie
hij/zij wil deelnemen. Hoor jij bij één van de finale kandidaten, dan ontvang je na 14 februari een
inschrijfformulier met een factuur voor het inschrijfgeld. Na ontvangst van het inschrijfformulier
ontvang je de opdracht en het wedstrijdreglement.
Medio april krijg je de overige informatie plus vier vrijkaarten voor het evenement.
Beknopte informatie over de wedstrijd
Het overkoepelende thema van de wedstrijd is Fairytale. Op 14 mei 2019 mag je je wedstrijdstuk
tussen 13.00 en 17.00 uur kant en klaar aanleveren. Je hebt tot uiterlijk 17.00 uur de tijd om de laatste
handelingen te verrichten en te presenteren. Je wedstrijdstuk komt in een open stretchtent te staan
en je krijgt een totale werkruimte van 2 x 2 meter. Water en stroom zijn aanwezig. Het arrangement
mag een maximale hoogte hebben van 2 meter en het mag nergens breder zijn dan 1 meter, ongeacht
in welke richting gemeten wordt; het moet dus als het ware in een cirkel passen met een doorsnede
van 1 meter. Na 18.00 uur beoordeelt een professionele jury de werkstukken. De drie beste per
categorie worden 15 mei o.a. via facebook bekend gemaakt. Tijdens de 5-daagse tentoonstelling
wordt je wedstrijdstuk zo goed mogelijk verzorgd.
Op zondagmiddag 19 mei maken de nummers 1, 2 en 3 uit elke categorie, op het podium, een
verrassingsopdracht. Een jury beoordeelt deze werkstukken en kiest in elke categorie de winnaar van
Gardenista 2019.
De stukken moeten zondagavond tussen 18.00 en 22.00 uur worden opgehaald.
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De kosten:
• Student incl. 4 vrijkaarten
o regulier € 39,o leden Groei & Bloei € 24,• Amateur incl. 4 vrijkaarten
o regulier € 89,o leden Groei & Bloei € 59,• Professional excl. BTW incl. 4 vrijkaarten
o regulier € 109,o leden Groei & Bloei € 89,De prijzen:
• Student
o 1ste prijs: een pagina in het Gardenista magazine + 3 tutorials op de facebookpagina
van Gardenista + masterclass van bekende arrangeur. Plus € 1.000,• Amateur
o 1ste prijs: Voor 2 personen retourtje Dublin + tickets voor Bloom in the park met
hotelovernachting. Plus € 1.000,• Professional
o 1ste prijs: 3 pagina’s in het Gardenista magazine en mag in 2020 een demo verzorgen
op Gardenista en je bent een jaar lang hét gezicht van het thema bloemschikken op
Gardenista. Plus € 1.000,-

Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan horen we ze graag.
Met vriendelijke groet,
Mandy Dekker
mandy@gardenista.nl
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