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Datum:                                                                                                (School): 

Beste …. 

Hierbij wil ik je  uitnodigen  …  *schakel te zijn van de kettingtekening voor The BIG DRAW  Den 

Bosch en de expositie Unframed in het Kruithuis, waar deze tekening onderdeel van kan worden.  

Met vriendelijke groet, 

 

*Vul hier in of de volgende de 2e, 3e, 4e etc schakel is van jouw ketting. 

Ga de uitdaging aan: doe mee aan de kettingtekening! 

https://stecweb.wordpress.com/
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The Big Draw is een wereldwijd tekenevent met als enig en subliem doel zoveel mogelijk 
mensen aan het tekenen krijgen en met tekenen te confronteren. Wil je dat jouw tekening 
deel uitmaakt van de Big Draw tentoonstelling in het Kruithuis in Den Bosch? Dat kan door 
je eigen kettingtekening te starten. 
 
Hoe werkt het? 
Print deze twee pagina’s uit en maak binnen het kader op de eerste pagina een tekening 
van ongeveer 13,5 x 13,5 cm. Gewoon op de ouderwetse manier met potlood of pen, maar 
we accepteren eigenlijk alle vormen van tekenen, zolang het maar niet digitaal is. Geef 
deze 2 papieren (inclusief je tekening) door aan iemand die je wilt uitnodigen ook een 
tekening te maken. Ook deze persoon download en print de pagina’s (via the Big Draw 
website), tekent en geeft hem door. En zo groeit de ketting. De uitdaging is om een zo lang 
mogelijke ketting te creëren met vrienden, kennissen, familie en collega’s. 
 
Meedoen aan de tentoonstelling 
Wil je dat het resultaat van jullie kettingtekening in de Big Draw tentoonstelling 
Unframed!! komt te hangen? Breng dan tussen 3 en 30 oktober 2016 je ontvangen 
uitnodiging met tekening naar het Kruithuis en lever hem daar in zodat hij kan worden 
toegevoegd aan deze bijzondere tentoonstelling (vergeet niet je 
vriend/vriendin/kennis/familielid die jouw tekening heeft ontvangen op te roepen 
hetzelfde te doen!). Dagelijks kiezen we uit de inzendingen de tekening van de dag die in de 
eregalerij op onze Facebookpagina komt. Als je de kettingtekening op tijd inlevert, maak je 
ook nog eens kans dat de tekening opgenomen wordt in de catalogus, waarin ook de 
tekeningen van de deelnemende kunstenaars zijn te vinden. Zorg dus dat je er op tijd bij 
bent! 
 

Meer info op the Big Draw website: Bigdrawunframed.wordpress.com 
 
 

Stichting SteC 
Contactpersoon; Lisetteh 
Drie Mollen Project 
Zuid-Willemsvaart 215 
5211 SG ’s-Hertogenbosch 
stichtingstec@gmail.com 

Het Kruithuis 
Citadellaan 7 
5211 XA ’s-Hertogenbosch 
 
De tentoonstelling Unframed!! Big Draw 2016  
’s-Hertogenbosch is hier van 8 t/m 30 oktober te zien.  
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