
 

Dag KSA'er! 

Over een dikke 2 maanden is het zo ver, zondag 26 april organiseren we 

weer onze jaarlijkse spaghettidag in het Ligahof. Tijd om reclame te maken 

dus! Nu zijn we nog op zoek naar een goede affiche… 

Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Iedereen van de KSA mag thuis zelf een affiche designen met 

kleurtjes, stiften, of een andere creatieve manier. Jouw kunstwerk geef je ten laatste op de activiteit 

van 29 februari af aan de leiding. Hierna zal een jury beslissen welk de mooiste en creatiefste creatie 

is, die dan ook in honderden exemplaren gedrukt zal worden en overal in Lichtaart zal worden 

verspreid. 

De beste 3 tekenaars krijgen allemaal een toffe KSA-prijs, en natuurlijk ook een lekkere spaghetti. 

Maar ook alle andere deelnemers zullen een troostprijsje krijgen, want deelnemen is belangrijker dan 

winnen! 

Dit zijn de voorwaarden van een deelname: 

• De affiche is gemaakt op een A4 of A3 blad (je kiest zelf of je staand of liggend werkt) 

• De affiche is niet digitaal gemaakt of bewerkt 

• De affiche bevat in het groot de tekst "Spaghettidag" en "à volonté" 

• De affiche bevat ergens anders de datum "zondag 26 april", uren "12u tot 20u" en locatie 

"Ligahof Lichtaart" 

• De affiche bevat de inschrijving-URL "spaghetti.ksa-lichtaart.be" 

• Het KSA Lichtaart logo is overgetekend op het affiche (zie rechtsboven) 

• Je probeert het hele blad te gebruiken, dus niet alleen het midden 

• Je schrijft of kleurt in een hoek van de affiche "Ontworpen door …" met dan uiteraard je 

volledige naam 

• Probeer de tekening niet te vouwen. Rol deze eventueel op en stop het in een keukenrolletje 

om deze te vervoeren zodat er zeker geen plooien in komen. 

Buiten deze voorwaarden is iedereen volledig vrij om zijn creativiteit los te laten. Op internet vind je 

enorm veel voorbeelden van spaghettidag affiches, zo krijg je misschien al meteen leuke ideeën. 

Onderaan vind je de affiche die we vorig jaar zelf hadden. 

Verder willen we iedereen bij deze ook al uitnodigen op de spaghettidag, inschrijven is online mogelijk 

via spaghetti.ksa-lichtaart.be. 

We wensen iedereen veel tekenplezier! 

Groetjes, 

De KSA leiding 

 


