PERSBERICHT

Lotto lanceert zijn Lotto Art-wedstrijd
en geeft een boost aan het werk van toekomstig
Belgisch talent !
De strafste street art in de grootste concertzalen van het land?
Lotto maakt het mogelijk met een grote Lotto Art-wedstrijd !

De Lotto Art-wedstrijd van de Nationale Loterij en haar succesmerk Lotto loopt van dinsdag 19 maart t.e.m. 30
juni en is open voor alle gedreven street artists ! In samenwerking met de 11 concertzalen waarmee ze een
partnership heeft, geeft Lotto plaatselijke artiesten de kans om zich voor te stellen aan het grote publiek en zo
hun werk voor hen te laten spreken! Voor de winnaars is er een wel heel unieke prijs. Als canvas krijgen ze
een volledige muur in één van de grootste concertzalen van het land en duizenden bezoekers die hun creatie
kunnen bewonderen !
Jouw werk op de muur van de Lotto Arena, het Sportpaleis, de AB, Vorst Nationaal, Paleis 12, de Madeleine,
Lotto Mons Expo, Reflektor, Rockerill, Muziekodroom of De Kreun: allemaal mythische zalen die de bekendste
artiesten van het moment op hun podium krijgen ! Een droom die werkelijkheid kan worden voor
gepassioneerde artiesten!
De wedstrijdregels zijn simpel: tot en met 18 april kunnen de deelnemers hun project opsturen via de
wedstrijdsite www.lotto-art.be. Een jury van de Nationale Loterij doet de eerste selectie. Vervolgens kan het
publiek een stem uitbrengen voor hun favoriete artiesten. Deze verkozenen zullen hun project kunnen
verdedigen voor een panel van professionals, waaronder vertegenwoordigers van de 11 concertzalen.
Het werk zelf moet beantwoorden aan de volgende criteria: er moet een element in zitten dat verwijst naar de
stad waar de zaal zich bevindt of naar de stadsgeschiedenis, er moet ook een link zijn met muziek en ten slotte
moet er ook het Lotto Art logo in verwerkt zijn.
Deze wedstrijd past perfect in de culturele waarden die de Nationale Loterij verdedigt:
Toekomstig Belgisch talent ondersteunen en hen kansen bieden is essentieel voor de Nationale
Loterij.
Vanuit die gedrevenheid is de NL ervan overtuigt dat ze, via dit project, met haar merk Lotto een nog sterkere
verbinding kan tot stand brengen tussen haar spelers, muziekliefhebbers, artiesten en het steunen van straf
talent.
Alle praktische info is te vinden op www.lotto-art.be.
Lotto: omdat het kan !
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