
Iktoon algemeen  – Post 1 (planning: nu, in aanloop naar Juni)

[Regio/Nederland] barst van het creatief talent. Daar zijn we trots op! Laat zien wat jij in

huis hebt tijdens de Maand van de Amateurkunst. Treed op met het Grootste Dans- en

Showorkest van Nederland (o.l.v. Thijs Boontjes)  en haal alles uit de kast voor de iktoon

challenge.  www.iktoon.nl  #iktoon #wattoonjij 

 

iktoon algemeen – Post 2 (planning: nu, in aanloop naar Juni)

Juni is weer Maand van de Amateurkunst en [regio/Nederland] barst van het creatief

talent. Van line dancers en straatfotografen tot houtbeeldhouwers en vloggers. Wij

zoeken jou! Doe mee aan het Grootste Dans- en Showorkest van Nederland. En treed

samen op met Thijs Boontjes! Of maak kans om Beste Amateurkunstenaar van Nederland

te worden. #iktoon #wattoonjij www.iktoon.nl

 

Oproep Grootste Dans- en Showorkest  - Post 1  (planning: nu, in aanloop naar Juni)

Altijd al voor groot publiek willen optreden? Dit is je kans! Op 1 juni kun je  samen met

muzikant Thijs Boontjes een live concert geven. Gewoon vanuit huis. Zing, dans, speel,

rap, acteer, teken of schilder mee. Samen vormen we het Grootste Dans- en Showorkest

dat Nederland ooit heeft gekend. #iktoon #Alleswatikkan #wattoonjij www.iktoon.nl

 

Oproep Grootste Dans- en Showorkest  - Post 2  (20 mei en 27 mei)

Vanavond oefenen wij via Zoom met muzikant Thijs Boontjes  en honderden andere

enthousiastelingen voor het Grootste Dans- en Showorkest van Nederland. Doe jij ook

mee? Deel je optreden met #iktoon #alleswatikkan #wattoonjij www.iktoon.nl

 

Oproep iktoon challenge - Post 1 (planning: nu, in aanloop naar Juni en tijdens iktoon)

Word  jij de Beste Amateurkunstenaar van [regio/Nederland]? Doe mee aan de iktoon

challenge! Upload, via iktoon.nl, een foto of video van  je kunsten met als thema: Maak de

zomer. En deel op Instagram of Facebook met  #iktoon #<provincie waar je woont>

#wattoonjij www.iktoon.nl

 

Oproep iktoon challenge -  Post 2 (planning: nu, in aanloop naar Juni en tijdens iktoon)

Doe mee aan de Iktoon challenge! Toon jouw gevoel bij deze unieke zomer in

creativiteit. Zing, dans, speel, schrijf, rap, acteer, film, teken of schilder. Alles mag!

Iedereen kan meedoen. Wie weet wordt jij Beste Amateurkunstenaar van Nederland.

 #iktoon #<provincie waar je woont> #wattoonjij www.iktoon.nl

 

 

BERICHTEN

OM TE

PLAATSEN

Maak iedereen in jouw netwerk enthousiast voor iktoon! Activeer

creatievelingen in  jouw regio en nodig je achterban uit mee te doen met

deze kant en klare social media berichten. 

 

Organiseer je zelf een activiteit? Personaliseer het bericht dan met de

informatie die deelnemers moeten weten. Vergeet niet altijd te delen met

#iktoon #wattoonjij.

 

In de online toolkit staan kant en klare social media berichten. Ook kun je, via

Canva, handige iktoon formats gebruiken. Maak gratis een account aan, klik in

Canva linksboven op 'bestand' en scroll naar 'maak een kopie'. Vervolgens kun

je het format aanpassen met je eigen tekst. 

SOCIAL MEDIA

iktoon 2020

https://iktoon.nl/toonkit/
https://www.canva.com/design/DAD8TB--64g/share/preview?token=eXVYPrpiJ6-ZCWPvs8nCqA&role=EDITOR&utm_content=DAD8TB--64g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD8TB--64g/kcWGcc4RlmhrbViopqNecQ/edit

