BODY & FACE ART GATHERING - FAQ
Alle deelnemende kunstenaars en modellen krijgen een entreeticket van de Castlefest organisatie (voor
de betreffende datum)! Voorwaarde: inschrijving én melden bij de infotent Gathering.

ACTIVITEITEN
WAAR KAN IK MIJ VOOR INSCHRIJVEN?
BATTLE: Naar keuze met of zonder competitie. Strijd voor
een beker, vraag informeel feedback op je creatie aan het
expertteam, of ga een keer lekker zonder wedstrijdstress
uit je dak! Iedere painter zorgt zelf voor een eigen ‘battle
model’. Belangrijk: je model dient zichzelf ook in te
schrijven (zie ook: “Info modellen”)
GROEPSPAINT: Met andere painters en modellen samen
een geweldig (3D?) artwork neerzetten. Dagelijks mogelijk.
Heb je een gaaf idee of eigen ontwerp? Neem snel contact
op via de facebookgroep of mail
bodyandfacepaint@castlefest.com
(vermeld ook de gewenste dag/dagen).
CAROUSSEL: Samen met andere kunstenaars werk je om
beurten met de modellen, binnen een vastgesteld thema.
De modellen rouleren langs de werkende kunstenaars in
beperkte tijdsblokken. Vereist: enthousiasme en
creativiteit. Samen geef je vorm aan het eindresultaat van
alle creaties!
EXPERIMENT: Altijd al eens iets willen proberen, maar
geen gelegenheid of onvoldoende ervaring? Kom naar de
experimenteer tent. Vraag een collega om hulp, of spreek
af samen te werken. Hier heb je tijd en werkruimte! Geef
aan wat je wilt proberen of leren bij je inschrijving.
WORKSHOPS: Dagelijkse workshops. Meer info over tijden
en workshopleider is te vinden www.castlefest.nl.
(Activiteiten / body&face Art Gathering).
DEMO: Laat de andere kunstenaars en de bezoekers
genieten van jouw speciale (BodyArt)vaardigheid. Neem
contact op met de organisatie, geef aan wat je wilt tonen
en hoeveel tijd je hiervoor nodig hebt via
bodyandfacepaint@castlefest.com (onderwerp: Demo). Je
hoort snel of er een plek voor jouw specialisme beschikbaar
is.

Body & Face Art
Gathering
Wanneer:
2 t/m 5 augustus 2018
Donderdag 12.00-21.00 uur
Vr/Za/Zo 10.00 – 21.00 uur
(do/vr/za is het Castlefest
terrein nog open tot 24.00
uur)
Waar:
Keukenhof, Lisse
(Castlefest terrein)
Wat:
Battles (met of zonder
competitie), Groepspaint,
Carrousel, Experiment,
Demo, Jam en dagelijks
workshops.
Waarom:
Spelen, delen, ontmoeten,
uitproberen, groeien,
verbinden en (elkaar)
inspireren.

Body & Face Art Gathering
is onderdeel van

Lees alle info op de website
DIRECT INSCHRIJVEN:
Painters:
Inschrijven voor Battle
Inschrijven voor activiteiten
Modellen:
Inschrijven als model

WAT ZIJN DE THEMA’S EN HET PROGRAMMA?
Donderdag – Thema LARP
Vrijdag – Thema FANTASY
Zaterdag – Thema COSPLAY
Zondag – Thema STEAMPUNK
PROGRAMMAOVERZICHT
Kijk voor het uitgebreide programma, wat dagelijks nog wordt aangevuld, op www.castlefest.nl. Onder
Activiteiten vind je body&face Art. Alle activiteiten zijn hier per dag in tijdsschema te vinden.

OOK GOED OM TE WETEN
EXPERT TEAM (VRAAG MAAR RAAK)
Deze kanjers zijn o.a. aanwezig om je van feedback en tips te voorzien: Madelyn Greco, Tera Bakker, Bert
Verstappen en Chris Meerburg
FOTOGRAFIE
Er komt op het veld een kleine fotostudio (met fotograaf), waar je je creatie vast kunt laten leggen.
Houdt er rekening mee dat ook veel bezoekers met eigen telefoon of camera zullen fotograferen.

FACILITEITEN
WAT MOET IK ZELF MEENEMEN?
In alle tenten zijn tafels voor de (ingeschreven) deelnemers en elektriciteitspunten. Neem voor de
zekerheid een eigen haspel/verlengsnoer mee. Op het veld zijn voldoende waterpunten beschikbaar. Zelf
zorg je voor je materialen en lunch/drinken.

IS ER BODY&FACEART MATERIAAL TE KOOP?
Dagelijks is er op het veld verkoop van body-, facepaint- en SFXmaterialen. Aanwezig: Superstar, Mehron,
Cameleon, LaDot cosmetics, Chlois Bodyglitter en Diamond FX Face art. Zij sponsoren, samen met de
organisatie van Castlefest, de Body Art Gathering.

HOE ZIT HET MET ENTREE, OVERNACHTING ETC.?
ENTREE: Alle artiesten en modellen die deelnemen aan een van de genoemde activiteiten
(Battle, groepspaint, caroussel, experiment, demo, workshops) krijgen voor die deelname dag(en)
een e-ticket, waarmee je het terrein op kunt. Voorwaarde: vooraf inschrijven via de organisatie
EN op de afgesproken tijd melden bij infotent Gathering. Je hoeft voor die dag(en) dus geen
entree te betalen! Bij no-show wordt alsnog een factuur toegezonden.
Voor entreeprijzen overige dagen zie de site van Castlefest/tickets.
PARKEREN: voor prijzen en parkeerkaarten zie de site van Castlefest/tickets
SANITAIR: Douches en toiletten zijn aanwezig op het terrein van Castlefest.
ETEN/DRINKEN: Lunch en drinken neem je zelf mee (ook voor je model). Op het terrein is een
enorme variatie aan eten en drinken te vinden.
OPSLAG: Je kunt je spullen veilig opslaan in een (afgesloten) container op het terrein van de
Gathering. De sleutel van de container is in beheer van de vrijwilligers in de infotent Gathering.

INSCHRIJVEN
HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?
Wil je deelnemen aan een van de activiteiten, of op een of meer momenten als model actief zijn? Om
verzekerd te zijn van een eigen plek én entree, is inschrijven vereist. Stuur een mail met je gegevens aan
bodyandfacepaint@castlefest.com en vermeld in het onderwerp je gewenste activiteit(en). Je krijgt dan
meer info per mail.
WANNEER KRIJG IK MIJN TICKET?
De tickets voor de deelnemers worden 2 weken voor het evenement aan je gemaild als e-ticket.

IK HEB AL EEN TICKET GEKOCHT, WAT NU?!
Als deelnemer krijg je sowieso een entreeticket. Je kunt dit eventueel doorverkopen, of je (niet
paintende) vriend/vriendin/partner/buurvrouw/buurman meenemen?

INFO MODELLEN
Als deelnemend model ben je minimaal 18+ en dien je ter plaatse een modellenverklaring te tekenen
(quitclaim). Dit is standaard bij alle bodypaintevenementen. Het houdt in dat je painter, de organisatie
van de Gathering en Castlefest de tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s zonder compensatie
mogen gebruiken voor promotie en publicaties van het evenement. Beeldmateriaal zal zonder jouw
toestemming niet commercieel gebruikt worden, behalve voor promotie van Castlefest en de Body&Face
Art Gathering.
Modellen zijn verplicht een slip of string te dragen, bij voorkeur neutraal wit of huidskleur, synthetische
stof. Tepelcovers zijn bij deze Gathering niet vereist. Vanzelfsprekend kun je, wanneer je als team met
een painter samenwerkt, zelf bepalen of je meer bedekking gebruikt.
Wil je inschrijven als model voor een of meer dagen en activiteiten? Geef je dan snel op via:
Inschrijfformulier modellen.
Door jezelf via de website in te schrijven als deelnemend model, ga je akkoord met bovenstaande
reglement.

Let op: voor de battles zijn de painters verplicht een eigen model mee te nemen. Zoek en vraag dus snel
een body- of facepainter en vorm jullie eigen team! Als model schrijf je jezelf dan alsnog apart in via de
website.

