Word jij de nieuwe Frans Masereel van de 21eeeuw?
In Mu.ZEE in Oostende loopt tot 3 september de
tentoonstelling Frans Masereel en hedendaagse kunst. De
kunstenaar Frans Masereel is gekend voor zijn
maatschappijkritische blik: als tekenaar voor dagbladen en
tijdschriften en met de houtsnede kon hij via zijn kunst
kritische vragen stellen.
Word jij de nieuwe Frans Masereel van de 21e eeuw?
Hoe zie jij de maatschappij vandaag? Laat je inspireren door
het werk van de kunstenaar Frans Masereel en maak een
cartoon over de wereld om je heen! Plaats een foto van je
werk op Instagram met #MUZEECARTOON
Doe mee en misschien win je wel een digitale camera,
cinema- en concerttickets of een smartphone!
Volg ons ook op Instagram
https://www.instagram.com/mu.zee/

Actievoorwaarden
Deelname aan deze actie en daarmee kans maken op een digitale camera, cinema- en concerttickets of een
smartphone geschiedt middels het plaatsen van een foto van je werk op Instagram met de #MUZEECARTOON.
De actie loopt vanaf 1 april tot 3 september 2017.
Alle personen die tussen 1 april en 3 september 2017 een foto hebben geplaatst op hun Instagram-account met de
#MUZEECARTOON maken kans op de hierboven genoemde prijs.
Deelnemers mogen onbeperkt foto’s plaatsen op Instagram met de #MUZEECARTOON om kans te maken op de
hierboven genoemde prijzen.
Mu.ZEE Oostende bekijkt alle inzendingen na de 19e van elke maand –gedurende de periode dat de wedstrijd loopten bepaalt voor de 30ste van die maand de winnaar.
De winnaar wordt uiterlijk de 3e van de daarop volgende maand via het door hun gebruikte account op de hoogte
gesteld van hun prijs.
Over de uitslag van de actie en de winnaars kan niet gecorrespondeerd worden.
Disclaimer
Het bedrijf Instagram is niet betrokken bij deze actie en kan bij deze actie ook niet in relatie worden gebracht. De
ontvangen persoonsgegevens worden niet aan Facebook, Instagram of andere partijen doorgegeven. Mu.ZEE
Oostende gaat vertrouwelijk om met de ontvangen persoonsgegevens en zal deze nimmer aan derden doorgeven.

