
WAT IS DE MOMSTERBOX?

De MOMSTERbox is een aluminium kist waarin  
een radio-ontvanger zit, die eruit ziet als een 
metalen bakje van c. 25 x 20 x 5 cm groot. Dit bakje 
zit vol computerelementen en wordt aangesloten 
op een antenne die de radiosignalen ontvangt en 
doorstuurt naar de radio-ontvanger. Aan de hand 
van die radiosignalen  kan achterhaald worden 
hoeveel meteoren er elke dag in de atmosfeer 
boven ons land voorkomen. 

Formaat: 

TECHNISCHE VEREISTEN: 

Je werk zal geprint worden op s�ckers van 68.7 x 63.7 cm groot, zorg dus dat het formaat een verhouding 
van 11:10 hee�. Je mag ook een vierkant formaat gebruiken. Indien je een tekening of schilderij maakt, 
zorg je best dat het origineel groter is dan A4, bij voorkeur A3 of A2, zodat je foto voldoende detail bevat 
om op s�ckerformaat van 68.7 x 63.7 geprint te kunnen worden. Je kan ook een 3D-kunstwerk maken en 
daar een foto van nemen, die geprint kan worden op het s�ckerformaat.  

Zorg voor een resolu�e van minstens 300 dpi als je je werk inscant of fotografeert. 

Bestandsformaat: 
Je foto is bij voorkeur in JPG-formaat, maar NEF, RAW, PNG en TIFF zijn ook mogelijk. 

Resolu�e: 

Werk je digitaal en wil je graag kleuren gebruiken in hetzelfde palet als die van MOMSTER? Dan geven we je 
hier graag (en vrijblijvend) onze basiskleuren mee: 

Heb je een 3D-kunstwerk gemaakt? Stuur dan max. 3 foto’s van je werk door. 

Kleuren: 

Donkerblauw: #03426B  (CMYK: 97, 38, 0, 58)
Lichtblauw: #dce6f2 (CMYK: 9, 5, 0, 5) 

Je mag vrij kiezen welke kleuren je gebruikt. 

Stuur je foto via mail of WeTransfer door naar  momster@aeronomie.be

Vermeld in de �telbalk “Wedstrijd 2021: KUNST”. Vergeet je zeker niet in te schrijven via de website, 
anders is je inzending ongeldig. 

Indienen: 

Technische fiche KUNST

De rad io-ontvanger  za l  samen met  de 
demonteerbare antenne vervoerd worden in de 
aluminium kist. Om die op te fleuren, willen we 
graag jouw crea�e op het deksel van de kist! 

KLEED JIJ ONZE MOMSTERBOX AAN? 
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