
#FILTERNOFILTER ,  FOTOWEDSTRIJD voor JONGEREN, 

Hemiksem 2019 
 

Org.: Kon. Fotokring Licht & Schaduw Hemiksem in samenwerking met: 

 IVEBICA Hemiksem, Schelle en Niel 

en de Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen 

 

Deelnemersinfo. 
 

1 Alle jongeren van 12 tot en met 26 jaar uit de provincies Antwerpen en Oost Vlaanderen 

kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.  

 Uiterste inzenddatum: 14 juli 2019. 

 

2 Deelname aan de wedstrijd is GRATIS. 

 

3 Er wordt één discipline voorzien: DIGITALE BEELDEN. 

 

4 Insturen: uitsluitend werken met extensie .jpg, met een formaat van 50 x 40 cm  of  5906 

pixels breed x 4724 pixels hoog. kwaliteit minstens 10. (zie ook punt 9,10 en 11) 

 

5 Het onderwerp is vrij. 

 Alle procedés / fotobewerkingen zijn toegelaten. 

 De beelden mogen zowel horizontaal als vertikaal ingestuurd worden, echter zonder de max. 

hoogte van 4724 pixels te overschrijden. Of ze nu in kleur of monochroom beeld (Bvb. zwart wit 

– Sepia- …) ingestuurd worden, maakt niet uit, alle beelden worden als één discipline 

gejureerd. 

 

6 De 30 best geselecteerde werken worden op dibond formaat 40 x 50 cm afgedrukt de overige 

geselecteerde foto’s tot een max. van 70 stuks op papier A5 formaat welke na de 

tentoonstelling aan het einde van de finissage aan de auteurs geschonken worden. Of zij 

kunnen na afspraak de werken ophalen op het bureel van IVEBICA Fabiolalaan 55 te Schelle. 

 

7 Prijzen: Waardevolle prijzen voor respectievelijk de 1
e
 , 2

e
 en 3

e
 plaats.  

 Plaats 4 t.e.m. 10 bekomt een diploma + een prijs Kon. Antwerpse Verbroedering van 

Fotokringen (K.A.V.F.) 

 Deze worden uitgereikt tijdens de vernissage. 

 Een auteur kan slechts één (1) prijs ontvangen, bij meerdere bekroningen ontvangt hij 

daarvoor een certificaat. 

 

8 Er zijn 3 publieksprijzen (K.A.V.F.) voorzien, deze worden uitgereikt tijdens de finissage.  

 

9 Deelnemen kan door de beelden samen met het inschrijfformulier dat je kan downloaden van 

de website van IVEBICA, www.ivebica.be of die van de Fotokring, www.lichtenschaduw.be in 

te sturen via We-Transfer naar: CULTUUR@IVEBICA.BE 

 

http://www.ivebica.be/
mailto:CULTUUR@IVEBICA.BE


10 Elke deelnemer mag maximum DRIE werken inzenden. Deze moeten alle eigen werk zijn. 

 Afhankelijk van het aantal inzendingen worden er tot 1, 2 of 3 werken aanvaard, desgevallend 

zal een voorselectie door een vakkundige jury uitgevoerd worden. 

 

11 De digitale files worden als volgt benoemd: Uw initialen gevolgd door een streepje, uw    

 geboortedatum als volgt: jaartal, streepje, maand, streepje, dag, streepje; een volgnummer 1, 2 

of 3 - en titel van het werk. Dit alles zonder spaties. 

 Vb: JVP-2001-07-19-1-kerkje = (Jaak Van Pimperzele, geboren op 19.07.2001 - foto 1- titel)  

 

12 Beelden niet volgens punt elf van dit reglement gemerkt worden geweigerd. 

 

13 De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 31 augustus 2019 om 14 u. in  de foyer van “DEPOT 

DELUXE”, Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem. Waar terzelfder tijd de fototentoonstelling plaats 

vindt van de Kon. Fotokring Licht & Schaduw. Deze tentoonstelling kan U vrij bezoeken op 

zaterdag 31 augustus van 14 tot 22 uur, zondag 1 september van 10 tot 22 uur en op maandag 

2 september van 18 tot 22 uur er zijn projecties van audiovisuele reeksen voorzien zaterdag en 

zondag om 15 en 20 uur, maandag om 20 uur. 

 

14  Wat de wedstrijd betreft, alle werken worden op en tijdens de bovenvermelde tentoonstelling 

van de fotokring tentoongesteld, nadien verhuizen ze naar de gangen van de Academie voor  

 Muziek en Woord te Hemiksem. Dit vanaf 30 september 2019 tot en met de finissage op 

zaterdag 25 januari 2020. 

 

15 De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor werken die niet op de juiste      

 manier toegekomen zijn of door een externe firma foutief afgedrukt zijn. 

 

16 In alle niet voorziene gevallen beslissen de wedstrijdcommissarissen. 

 

17 De persoonsgegevens worden op geen enkele wijze met derden gedeeld,  ze kunnen enkel 

gebruikt worden in het kader van de wedstrijd en worden na afloop hiervan gewist, dit in het 

kader  van de General Data Protection Regulation (GDPR) , De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

18 De inrichters wensen U veel succes en danken u bij voorbaat voor uw deelname. 

 

 

 

 


