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

Activiteiten en workshops gaan alléén door bij minimaal 7 inschrijvingen.
Ivm planning en organisatie wordt inschrijving gevraagd vóór einde maart 2019.

ACTIVITEITEN

Body & Face Art Gathering

WAAR KAN IK MIJ VOOR INSCHRIJVEN?
WORKSHOPS: Download het pdf PROGRAMMA in de
facebookgroep of kijk voor meer info op
www.castlefest.nl (Activiteiten). Dagelijks workshops,
variërend van een dag tot enkele uren, voor zowel
painters als modellen. Aan de workshops zijn kosten
verbonden. Alle overige activiteiten zijn gratis.
DEMO: Toon andere kunstenaars en de bezoekers jouw
bodyart-vaardigheid. Mail ons (onderwerp ‘Demo’), geef
aan wat je wilt doen en hoeveel tijd je nodig hebt. Je
hoort snel of er een plek voor jouw specialisme
beschikbaar is: bodyandfacepaint@castlefest.com
DAGTHEMA BODYPAINT: Laat je inspireren door het
thema van de dag en transformeer je model. Leef je
creatief uit met alle technieken die je wilt gebruiken:
spons, penseel, airbrush, glitter of special effects.
HET HELE PLAATJE: Go nuts, creëer een totaal plaatje
met een combinatie van bodypaint, headpiece, kleding,
accessoires en bijpassende make-up/face paint. Verras
je publiek met een creatie die van top tot teen ‘af’ is.
GROEPSPAINT: Maak een artwork samen met andere
painters en modellen. Heb je een gaaf idee of ontwerp?
Mail snel bodyandfacepaint@castlefest.com (vermeld je
voorkeur voor vrijdag of zondag) en stuur daarna jullie
uitgewerkte plan in vóór 1 mei. Let op: Je stelt vooraf je
eigen team samen van painters en modellen en kiest een
teamleider (in overleg).
CAROUSSEL: Samen met andere kunstenaars werk je
om beurten met de modellen, binnen het thema. De
modellen rouleren dus langs de werkende kunstenaars.
Vereist: enthousiasme en creativiteit. Samen geef je
vorm aan het eindresultaat van alle creaties!
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Wanneer:
1 t/m 4 augustus 2019

Waar:
Keukenhof, Lisse
(Castlefest terrein)

Gathering veld open:
Donderdag 12.00-20.00 uur
Vr/Za/Zo 10.00 – 20.00 uur
(do/vr/za is het Castlefest
terrein open tot 24.00 uur)

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 activiteiten
Modellen:
Inschrijven als model

NAMIDDAG-PROGRAMMA:
Dit jaar hebben we iets nieuws bedacht! Onderstaande activiteiten starten om 16.00 of 17.00 uur
en duren 3 tot 4 uur. Meld je op de afgesproken tijd met je eigen penselen en schmink en laat je
verrassen en inspireren. Programma en tijden vind je in het pdf ‘PROGRAMMA’!
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o

SNELKOOKPAN: Hetzelfde als de dagthema bodypaint, maar nu met maximaal drie uur de
tijd. Werk samen met andere painters, vertil je niet aan teveel details, maar ga voor het
totaalplaatje. Weinig tijd werkt als een soort snelkookpan voor creativiteit en zorgt vaak
voor bijzondere verrassingen!

o

DRIE KLEUREN PAINT: De titel zegt het al. Je kiest vooraf drie kleuren en daarmee maak
je een (gedeeltelijke) bodypaint of facepaint. Ervaar hoe het is om met beperkte middelen
en je eigen creativiteit iets bijzonders te maken.

o

TORSO PAINT: Hier pakt de painter drie kaartjes. Op het eerste kaartje staan de kleuren,
op het tweede de vormen en op het derde het thema. Alleen het bovenlichaam van het
model wordt beschilderd. Je kunt dit alleen doen of samen met een andere painter.

o

OUT OF THE BOX: En dat bedoelen we letterlijk! Hier is het tijd voor het onverwachte.
Je krijgt samen met andere deelnemers maar een paar minuten tijd om materiaal uit een
doos te pakken. Dat ga je verwerken als hulpmiddelen/ paint/ accessoires in je (face)paint.
Het kan van alles zijn en je mag onderling ruilen.

o

2X2 CONNECTED: Je werkt samen met een andere bodypainter met twee modellen aan
een paint waarin de beide modellen één geheel vormen. Dat kan op verschillende manieren.
Je kunt ze als een geheel in elkaar laten opgaan maar het kan ook los van elkaar, als de
verbinding maar tot uitdrukking komt.

o

UV PAINTEN: Op vrijdagavond hebben we de beschikking over ruimte in een donkere tent,
verlicht met UV lampen. Dit is je kans om los te gaan met Blacklight paint! Geef je wel snel
op, want er is een beperkt aantal werkplekken beschikbaar.

WAT ZIJN DE THEMA’S EN HET PROGRAMMA?
Donderdag – Thema MAGIC, THE GATHERING
Vrijdag – Thema ADVENTURES OF JULES VERNES
Zaterdag – Thema IT’S A DIFFERENT WORLD
Zondag – Thema MEDIEVAL AND YOUR FANTASY
PROGRAMMAOVERZICHT
Kijk voor het uitgebreide programma en prijzen workshops op www.castlefest.nl, of download het pdf
PROGRAMMA van de facebookpagina.
N.b.: Activiteiten en workshops gaan alléén door bij minimaal 7 deelnemers.
Ivm planning en organisatie wordt opgave/inschrijving gevraagd vóór einde maart.

OOK GOED OM TE WETEN
FOTOGRAFIE: Alle bezoekers (dus ook painters en modellen) mogen fotograferen met eigen telefoon of
compactcamera (zonder opzetlens). Wil je een meer professionele camera met opzetlens mee? Vraag dan
via de Castlefestorganisatie (website) een fotografenpas aan. Binnen ons veld komt een locatie MET
achtergrond, waar je je creatie vast kunt (laten) leggen. Daarnaast is er een mooie fotolocatie in de
ommuurde tuin bij het kasteel.
BOSPAD: Er is een lang, hobbelig (onverhard) bospad van de parkeerplaats tot de Gathering; een
uitdaging! We raden je aan om te zorgen voor een bolderkar of wagentje met grote wielen. Dat is ook
direct een handige plek om je spullen bij elkaar te houden op het Gathering terrein.
FILES: Houd rekening met files richting Castlefest in de ochtend en een lange rij bij de entree.
GEEN GLAS TOEGESTAAN: Dit wordt ingenomen, ook als je er al mee op het terrein bent. Zorg dus
vooraf voor plastic flessen om je drinken in mee te nemen, of koop blikjes.

INFO MODELLEN
Als deelnemend model ben je minimaal 18+ en teken je ter plaatse een modellenverklaring (quitclaim).
Dit is standaard bij alle bodypaint evenementen. 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 eigen 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 niet vereist. Vanzelfsprekend kun je, in overleg (vooraf!!) met je painter, samen
bepalen of je meer bedekking gebruikt.
Wil je inschrijven als model? Geef je dan snel op via: Inschrijfformulier modellen op de Castlefest site.
Wij (organisatie) verzamelen alle opgaven en publiceren de namen in de facebookgroep. Painters en
modellen zorgen zelf actief voor een match. Wij gaan niet ‘koppelen’ 😉😉. Belangrijk: heb je geen painter
gevonden? Dan ben je zeer welkom op eigen kosten mee te genieten, maar je ontvangt géén entreeticket.
Door jezelf via de website in te schrijven als deelnemend model, ga je akkoord met bovenstaande
reglement.
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FACILITEITEN
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.
OPSLAGCONTAINER: We hebben een gezamenlijke, afsluitbare container waarin waardevolle spullen ’s
avonds veilig weggeborgen kunnen worden voor de nacht. Pak alles compact in, dan hebben we voldoende
ruimte voor iedereen. De sleutel is in beheer van onze eigen vrijwilligers (infopunt Gathering).
BODY&FACEART MATERIAAL TE KOOP: Dagelijks is rondom het veld verkoop van body-, facepaint- en
SFXmaterialen. Aanwezig: Superstar, Mehron, LaDot cosmetics en Diamond FX Face art. Zij sponsoren,
samen met de organisatie van Castlefest, onze Gathering.

ENTREE, OVERNACHTING ETC.:
ENTREE: Alle artiesten en modellen die deelnemen aan een van de activiteiten krijgen voor die
deelname dag(en) een e-ticket, waarmee je het terrein op kunt. Voorwaarde: vooraf inschrijven
EN op de afgesproken tijd melden bij ons infopunt op het Gathering veld. Je betaalt die dag(en)
dus geen entree! Bij no-show wordt alsnog een factuur toegezonden. Entreeprijzen voor de
overige dagen vind je op Castlefest/tickets.
PARKEREN: voor prijzen en parkeerkaarten zie de site van Castlefest/tickets
SANITAIR: Gratis douches en toiletten zijn aanwezig op het terrein van Castlefest, niet op ons
eigen veld. Afhankelijk van de drukte kunnen normaal warme douches toch koud water geven…
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. Glas is niet toegestaan!
OVERNACHTING: In Lisse en omgeving zijn diverse hotels. Vroegboeken is aan te raden, want het
loopt snel vol. Die-hard festivalgangers reserveren een plek op de grote Castlefest camping, waar
je met je eigen kampeerspullen kunt bivakkeren. Ook kun je een volledig ingerichte tent
reserveren. Kijk voor meer informatie op de website van Castlefest.

INSCHRIJVEN
HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?
Vooraf inschrijven is vereist om in aanmerking te komen voor een plek bij een van de activiteiten. Stuur
een mail met je gegevens aan bodyandfacepaint@castlefest.com en vermeld in het onderwerp je
gewenste activiteit(en). Je krijgt meer info per mail. Zie ook: info modellen
WANNEER KRIJG IK MIJN TICKET?
Deelnemers ontvangen 2 weken voor het evenement een e-ticket per mail.

IK HEB AL EEN TICKET GEKOCHT, WAT NU?!
Als bevestigde deelnemer krijg je een e-ticket. Je kunt je officiële ticket (niet je Gathering e-ticket!)
eventueel doorverkopen, of je (niet paintende) vriend/vriendin/partner/buurvrouw/buurman meenemen?
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