Mixed Media
Brug tipper som dit lerede til dit 3D maleri! I denne konkurrence skal du vise din kreativitet på
10 tipper, som du placerer i en tipboks som også har sammenhæng til designet. Du får her frit
spil til at vise hvad du kan i form af nailart og hvor detaljeret og gennemført det kan blive. Du får
her også lov at kreere dit mesterværk i dine egne trykke rammer, med den tid du har behov for
at bruge. Tip boksen skal nemlig indleveret færdig.

Regler
-

-

Mixed Media er en indleverings konkurrence
Mixed Media boksen er lavet helt færdig inden konkurrencen og afleveres ved
konkurrence start.
Man må gerne aflevere Mixed Media bokse der har været dømt til andre konkurrencer
før, dog må de ikke indleveres til konkurrence igen, hvis de har vundet 1, 2 eller 3 plads,
til en hvilken som helt konkurrence i en hvilken som helst division.
Neglene skal designes på tipper og placeres i en transparent æske/boks. Så de kan
udstilles til konkurrencen under hele messen.
Det er tilladt både selv at fremstille sin æske/boks eller købe en. Den må dog ikke være
mere end 25 cm. bred og 10 cm. høj
Hvis æsken/boksen er større end tilladt kan det medføre at den bliver diskvalificeret.
Alle Mixed Media bokse skal være 100% færdiggjort inden konkurrencen.
Et fuldt sæt med 10 tipper i forskellige str. så det forstiller rigtige negle. Hvis der bruges
10 tipper i samme længde samt bredte, vil der blive fratrukket 5 point fra deltagerens
scoresheet.
Det er tilladt at sammensætte tipperne eller placere dem separat.
Som deltager skal du møde personligt op og aflevere din Mixed Media boks.
Alle Mixed Media bokse skal være udstillet under hele messen!
Tager man ikke sin Mixed Media boks med når messen lukker bliver de IKKE eftersendt.
Det er deltagerens ansvar af hente sin boks når messen lukker.
Der skal til hver Mixed Media boks medfølge en maskinskrevet beskrivelse af boksen og
hvilke typer af nailart medier der er brugt. Beskrivelsen skal både laves på engelsk og
dansk. Beskrivelsen skal være MAX 1 A4-side.
Deltageren skal som minimum bruge 3 ud af disse 5 nailart medier: Airbrush, Akryl, Gele,
hånd malede elementer (micro art), Nail art dekrationer som f.eks. perler, sten, folie og
knuste skaller. Bruges der ikke minimum 3 af disse 5 nailart medier, fratrækkes der 5
point fra scoresheet.
Alle 3 medier skal udføres på kunstnerisk vis, ellers tæller de ikke som udført.
Ingen færdiglavet nailart, færdiglavet 3D nailart eller fimo er tilladt i Mixed Media
boksen.
Det er kun nailart udført af deltageren selv, der må indleveres.
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Alle deltager skal mundligt forklare eller vise hvordan noget nailart er udført hvis de
bliver spurgt af dommerne.
Alt nailart anvendt til tipperne, hvad enten det fastgjort eller ej, vil tælle og må ikke
strække sig længere end 1 cm fra tippen, ellers vil 5 point trækkes fra slutresultatet.
Det er tilladt at deltage med op til 2 bokse pr. deltager.
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