
Inlevering Profiel Deelnemer 
(De informatie wat je moet opsturen naar ARToMoNDo als 

je een profiel op de website wil hebben.) 

 

Belangrijk: 

• Tekst 
Voor de profiel moet Artomondo een klein stukje tekst hebben over wie 
je bent, wat je doet. Of bijvoorbeeld wat je hobby’s zijn, hoe je bij de 
verbeelding terecht bent gekomen of bij een andere groep, waarom je 
kunst maakt, waarom je het verkoopt, waar je goed in bent, of beter in 
wilt worden etc. Vertel wat jij met andere wilt delen en deel natuurlijk 
wel info waar jij je mee op je gemak voelt. 
 

Het stukje tekst heeft geen minimale formaat, maar 

A.U.B. niet meer dan 130 woorden! 
 

Vanwege privacy regels mag ArtoMondo niet je leeftijd, geboorteplaats, 
woonplaats, achternaam of andere info waar door men je kan traceren 

vermelden!! 

• Foto 
Ook wilt Artomondo graag een foto bij je profiel hebben. Dit hoeft niet 
van jezelf te zijn of van een ander. Het mag ook een foto zijn van een 
kunstwerk dat je gemaakt hebt, je huisdier, je logo. Al is het een foto van 
het strand.. Deze foto staat ‘’centraal’’ voor jou naam. Uiteraard mag er 
geen 18+ of ander aanstoot baar gedrag/media in te zien zijn. 

GRAAG IN PNG OF JPG BESTAND!! 
en als bijlage in de mail of usbstick etc. 

dus niet in een word bestand of pdf. 

 



Voorbeeld profiel Tekst & Foto 

 Florian 
Ik heb een milde vorm van autisme.  Iedere 
maandag en dinsdag ga ik met plezier naar 
“Atelier De Verbeelding” in Wijhe. Het 
onderwijssysteem paste niet bij mij, ik 
kreeg vrijstelling van mijn leerplichten. Via 
mijn moeder kwam ik uiteindelijk uit bij 
“Atelier De Verbeelding”, onder leiding van 
Henny Schaapman. In het atelier heb ik veel 
vaardigheden geleerd. Ik was altijd al 
creatief, alleen nog niet verfijnd. De 
afgelopen jaren heb ik beter leren tekenen, 
schilderen, keramieken, glazuren etc. Keramiek beheers ik het beste 
van alles. Wat ik maak is meestal animatie maar soms ook wat ik 
voel, zowel in 2D als in 3D. 
 

Ze noemen mij ook wel een allround vakman! 

_____________________________________________ 

Optioneel: 
(Informatie wat je nog meer mag toevoegen.  Dit is dus niet verplicht.) 

• Meer foto’s 
Als je het leuk vind om nog meer foto’s te delen waar jijzelf op 
staat samen met bijvoorbeeld je kunstwerk, of gewoon om de 
profiel wat op te vrolijken, kun je nog een foto opsturen, naast 
je centrale profiel foto. Op de extra foto’s moet echter wel 
jouw kunstwerk, jijzelf, je logo, of een ander object staan wat 
met je kunst te maken heeft. 



• URL’S/Links naar social media 
Als jij een Facebook, Instagram, YouTube, Deviantart, LinkedIn, 
of gewoon je eigen website hebt waar je ook je kunst promoot 
of tentoonstelt,  dan kun je de url ervan meesturen. Onder aan 
de profiel zal het dan als icoontjes vermeld worden. Dit is niet 
voor persoonlijke social media. Het moet met je kunst te 
maken hebben. 

 

• Evenement of exposities 
Als er een evenement of expositie is waar jij je kunst tentoonstelt 
of verkoopt, kun je de naam (of website/facebook link als dat er 
is) sturen naar ArtoMondo. Het zal dan op de homepage van 
ArtoMondo komen staan onder het kopje Evenementen & 
Nieuws. 
 

Voorbeeld profiel op de website: 



 

 

 

 


