Hoe organiseer je de stoepkrijtwedstrijd?
Door het hele land worden door het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur stoepkrijtwedstrijden
georganiseerd waarbij kinderen pleinen en straten opvrolijken met hun stoepkrijttekeningen.
Kinderen kunnen ook meedoen aan een wedstrijd. Van het ontwerp van de winnaar wordt een
plaktattoo gemaakt!
Plaktattoo
In 2015 won Tije uit Gouda met zijn rode kameel de landelijke stoepkrijtwedstrijd, in 2016 won Tiago
met een haai en in 2017 werd van de zebra van Petra een plaktattoo gemaakt. Met de winnaar en
zijn/haar hele klas, wordt op school een plaktattoo feestje gevierd.
Doel van de wedstrijd: naamsbekendheid van het Jeugdcultuurfonds.
Onderliggende gedachte: ook een tekening met stoepkrijt is al kunst en cultuur. Zo simpel kan het
zijn.
-

-

Wat heb je nodig?
Een (fors) plein
Wat hulp (want met een beetje weer kan het knap druk worden)
Een smartphone
Stoepkrijt (Action)
….bij slecht weer: kleurpotloden en papier.
Hand-outs (bij het landelijk fonds aanvragen)
Plaktattoos (bij het landelijk fonds te bestellen)
Bakjes met water en een spons (om de tattoos op te plakken)
Wat handdoekjes (want dat water kan wat kliederig zijn)
Vuilniszakjes
Invulformulier (naam van het kind, leeftijd en emailadres)
Voor de aankleding:
Rolbanners
Vlaggen
Flyers met informatie
Eventueel een tafeltje voor de flyers en de plaktattoos (maar hoeft zeker niet)
Uitlegfilmpje voor de kinderen (moet je maar net een laptop hebben, maar wel ook leuk voor de PR)
https://www.youtube.com/watch?v=EE-7s2JEtNA

Aan de slag!
Het handigste is, als je je rolbanner hebt neergezet, om alvast wat vakken met stoepkrijt op de grond
te tekenen. In elk blok zet je een nummer. De kinderen die willen tekenen, geef je de hand-out (zoals
wij het noemen). Daarin staat wat we zoeken en hoe ze te werk kunnen gaan.

Als het kind lekker bezig is, vraag je de ouders om bij het nummer van de tekening van het kind, de
naam op een invulformulier te zetten en het emailadres (zie bijlage). Als de tekening klaar is, maak je
met je telefoon een foto van de tekening – ook het nummer er opzetten! De kinderen mogen dan
een plaktattoo uitzoeken. Als je tijd hebt, kun je die opplakken. Ondertussen kun je met de ouders
met de ouders over het Jeugdfonds Sport & Cultuur babbelen…
Insturen maar!
Aan het eind van de dag mail je de invullijst en alle foto’s naar dier@jeugdfondssportencultuur.nl.
Laat even weten hoeveel hand-outs en tattoos er nodig zijn. De hand-outs zijn gratis, maar de tattoos
moeten we wel doorberekenen: 250 tattoos kosten € 35,-.
Voor alle vragen en opmerkingen, neem contact op met Babette van de Weg,
babette.vandeweg@jeugdfondssportencultuur.nl of 06-31918230.
Veel succes!

