Metselen
voor de lens
Maak kans op een
experience arrangement
Doe ook mee aan de film- en fotowedstrijd! En maak kans op een experience
arrangement met jou en je vrienden. Lees verder wat je moet doen. We zien
je of jullie inzending(en) op metselwedstrijden.nl graag verschijnen.
FILM- EN FOTOWEDSTRIJD

HOE DOE JE MEE?

De Nederlandse baksteenindustrie (KNB)
organiseert een film- en fotowedstrijd voor
bouwleerlingen in het vmbo. We dagen je uit
om samen met je klasgenoten en je docent(en)
een filmpje, vlog of foto te maken over het
metselvak en de metselopleiding.

•

Na het bekijken moet je écht zin in
metselen krijgen.

DE OPDRACHT
•
•

•

•

Maak een filmpje, vlog of foto of allebei.
Denk aan beelden met muziek, gesproken
woord, rappend of dansend of gewoon
één mooi beeld.
Metselen en de metselopleiding moeten
mooi, creatief, informatief en wervend in
beeld komen.
Serieus, komisch, inspirerend, het mag
allemaal. Hoe origineler hoe mooier.

•
•

•

Meld je via je docent vóór 15 maart 2021
aan op www.metselwedstrijden.nl.
Iedere school mag met maximaal vier
filmpjes en vier foto’s deelnemen.
Inzendingen vóór 15 april 2021 digitaal via
www.wetransfer.com aanleveren bij
secretariaat@knb-keramiek.nl met je vooren achternaam en naam van de school.
Foto’s moeten minimaal 1 MB groot zijn,
filmpjes mogen niet langer dan 2 minuten
duren. Gebruik een liggend formaat.

DE PRIJZEN
Een jury bepaalt vóór 30 april 2021 wie de
winnaars zijn. Ben je samen met je groep de
maker van het beste filmpje of de beste foto,
dan winnen jullie als groep een experience
arrangement. Jullie inzending gebruiken we om
jongeren te laten zien dat metselen het allerleukste beroep is om te leren. Vlogs en foto’s die niet
winnen maar te leuk zijn om ongebruikt te laten,
belonen we met een set metselgereedschap.
Doe ook mee!
www.metselwedstrijden.nl
Volg ons op Facebook: @NKmetselen

