
 

Inschrijfformulier Machineborduur wedstrijd ‘Oriëntaal’ 

Opdracht: Maak een garenschilderij op de borduurmachine, hierbij rekening houdend met het 

thema ‘Oriëntaal’.  

 

Voorwaarden voor deelname: 

 

1. De inzending dient zelf gemaakt en origineel te zijn. Uw werk dient compleet gemaakt en 

afgewerkt te zijn, dus geen tekening of foto.   

2. U kunt met 1 geborduurd project deelnemen. 

3. Het geborduurde kan bijvoorbeeld zijn: een schilderij, op een kledingstuk (gekocht of 

zelfgemaakt), op een tas of andere accessoire, woonaccessoire. 

4. Het project mag niet groter zijn dan 100 x 100 centimeter. 

5. Het project moet op een huishoudmachine zijn geborduurd. Projecten gemaakt door 

borduurprofessionals zijn uitgesloten van deelname. 

6. Sluiting van de inzendtermijn is 6 oktober 2006. 

7. Bij deelname gaat u ermee akkoord dat uw project gefotografeerd wordt en in het 

openbaar wordt tentoongesteld. De ingezonden stukken worden tentoongesteld op de 

beurs ‘Handwerken 2006’ in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch op 13, 14 en 15 

oktober 2006.  

 

Er zijn diverse punten waar u het persoonlijk kunt inleveren, bel eerst even voor een afspraak: 

- Bernina, t.a.v. R. Nota, Minervum 7158A, 4817 ZN  Breda, 06-13637242 

- Tijdschrift Stitch @ Home, De Huchtstraat 43, 1327 EC Almere, 036-5348909 

- Evenementenbureau Second Events, Vlouwakkers 12, 9468 HA Annen, 0592-273903 

 

Tevens kunt u het op eigen kosten insturen naar het adres van Evenementenbureau Second 

Events. Elke inzending dient voorzien te zijn van een inschrijfformulier (zie hieronder) en er 

dient voldoende porto bijgevoegd te zijn voor eventuele terugzending. Dit houdt in dat het 

voorzien is van een (ongebruikte) TPG pakketzegel of een contante betaling van de prijs van een 

benodigd pakketzegel. Eventueel kan het ook vanaf de beurs in ‘s-Hertogenbosch mee terug 

worden genomen. 

 

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van de 

inzendingen. 

 

Prijzen: 

1e prijs: Explorations basissoftwarepakket t.w.v. € 399,00 beschikbaar gesteld door Bernina 

 

De prijsuitreiking vindt plaats op de Handwerkbeurs op zondag 15 oktober 2006 om 16.00 uur op 

het podium van de modeshow. 

 

Tentoonstelling: 

 

De inzender gaat ermee akkoord dat het ingezonden stuk wordt tentoongesteld tijdens de beurs 

‘Handwerken 2006’ in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. 

 

Jury: 

 

Alle ingezonden stukken worden door 2 jury’s beoordeeld. De eerste is een vakjury en de tweede 

is een bezoekers jury. Dit houdt in dat de bezoekers van de beurs de inzendingen beoordelen en 

hiervan een top 3 samenstellen. Dit gebeurt op vrijdag, zaterdag en zondag tot 14.00 uur door 

een stembriefje in te vullen. 



 

Inschrijfformulier wedstrijd ‘Oriëntaal’ 

 

Achternaam:   ____________________________________________________ 

 

Voornaam:  ____________________________________________________ 

 

Adres:   ____________________________________________________ 

 

Pc + woonplaats: ____________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________ 

 

E-mail adres:   ____________________________________________________ 

 

Retour inzending: O Via de post (voldoende porto bijgevoegd) 

   O Wordt opgehaald op de beurs ‘Handwerken 2006’  

 

 

U kunt dit formulier voegen bij uw inzending. 

 

 

 

  


