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Za 28 april t/m do 3 mei

TOELICHTING

ALGEMEEN
Probeer het formulier zo goed mogelijk in
te vullen en lever hem zo snel mogelijk in bij
Cees van den Berg, Schoolweg 20. Bij hem
kunt u ook extra formulieren halen. Het formulier kan ook gedownload worden van onze site: www.bloemendagenlimmen.nl
Alle mozaïeken, straatversiering en bloemsierkunst dienen op zaterdag om uiterlijk 10
uur klaar te zijn en in de tuin te staan. Verder
mogen er alleen bloemen of onderdelen ervan gebruikt worden in de stukken.
NAAM/PRIKPLOEG
De naam waarmee u/uw groep in het routeboekje zal komen.

formulier. Neem steeds uw deelnameformulier mee. Het distributiecentrum is open van
23 t/m 27 april van 17.45 uur tot 19.00 uur.

CONTACTPERSOON
Naam, adres en telefoon van degene die bereikbaar is voor ons, bij voorkeur de plek
waar u/uw groep zal zijn tijdens het maken.

LEGADRES
Dat is de plek waar uw object tentoongesteld gaat worden. Dit adres wordt ook afgedrukt in het routeboekje.

AANTAL DEELNEMENDE
KINDEREN
Als uw kinderen een mozaïek maken, vermeld dan hoeveel kinderen er meedoen.

OMSCHRIJVING
Geef zo kort mogelijk één of meer karakteristieke kenmerken van uw object. Wij gebruiken de omschrijving en uiteraard titels
(ook die van jeugdmozaïeken) om eventuele
doublures op te sporen.

MOZAÏEK/PRIKSTUK
OF WERKSTUK
Geef aan wat u maakt. Hanteer bij de regel 4
m2 alleen het te plakken of te steken werk
van uw mozaïek, strooi of legwerk niet meerekenen onder de m2. Blijkt dat het opgegeven aantal m2 niet klopt met de werkelijkheid geef dit dan voor zaterdag 28 april door
aan Cees van den berg 072-5044133 zodat u
in de goede categorie beoordeelt wordt. De
jury en iemand uit de Stichting Bloemendagen Limmen beoordeelt of u zich goed
heeft aangemeld in de juiste categorie. De
jury heeft hierin het laatste woord.
NAGELS RESERVEREN
Het is mogelijk om de bestelde nagels op
een andere dag op te halen dan zondag 22
april. Als u de nagels op een andere dag dan
zondag wilt ophalen geef dan aan op het

GLOBALE SCHATTING
Probeer een schatting te geven van wat u
nodig heeft. We gebruiken uw schatting om
achter de minimale hoeveelheid nagels te
komen die we van kwekers moeten betrekken. Een algemene vuistregel is, bij dicht
prikken: 2 curvers per m2. Bij beunen heeft u
veel meer nodig, ongeveer 4 curvers per m2.
Wij doen ons uiterste best om de vermelde
soorten in voldoende mate te verzamelen.
Schrijf nietgenoemde soorten die u nodig
heeft er apart bij, met een schatting.
Mochten wij niet in staat zijn de door u vermelde soort te leveren, dan zoeken wij, zo
mogelijk, een alternatief voor u. Bedenk wel,
dat wij hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn
om andere soorten dan die, genoemd in het
bovenstaande lijstje, te leveren.

JURERING
BEOORDELINGSCRITERIA
Uw object wordt op vier verschillende, alle
even belangrijke criteria beoordeeld
1 Algemene indruk. Hieronder valt ook de
manier waarop het object is geplaatst, de
entourage.
2 Kleurcombinatie. De jury let erop hoe u
de kleuren combineert en welke kleuren
u gebruikt.
3 Afwerking. Hoe is de afwerking van het
totale mozaïek: randen, constructiemateriaal
(onzichtbaar),
eventueel
strooi/legwerk, etc.
4 Originaliteit. Hoe is het idee uitgewerkt
en vormgegeven. De oorspronkelijkheid
van het idee en de manier waarop dit in
het ontwerp is verwerkt.
DE CATEGORIEËN
MOZAÏEKEN GROTER
OF KLEINER DAN 4 m2
Elk van de 4 juryleden geeft een “rapportcijfer” tussen de 0 en de 10 voor elk van de vier
criteria. U kunt zo maximaal 160 punten behalen. In beide categorieën worden minimaal 24 prijzen verdeeld: 3 maal goud, 3
maal zilver, 3 maal brons en 3 maal een eervolle vermelding.

