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Activiteiten
*di 08/05: Inkaderen werken jaarlijkse tentoonstelling / klaarzetten materiaal
*do 10/05 (Hemelvaart!): Opbouw tentoonstelling
Om het werk een beetje te spreiden, beginnen we alvast om 14u. Ook de panelen die we huren van Breedbeeld
zullen dan kunnen geplaatst worden.. Wie ‘s namiddags (nog) niet kan komen helpen, wordt verwacht vanaf 18u.
De taakverdeling voor onze tentoonstelling krijg je apart toegestuurd.
Nogal wat leden zijn niet beschikbaar. We hopen dat de anderen bereid zijn wat meer werk te verzetten.
Alvast bedankt!

*di 15/05: Evaluatie tentoonstelling
*di 22/05: Jurering voor ‘t Lenske Tongerlo

Tentoonstellingen
Als je mee wil, gelieve dan vooraf te bellen (0496/50 88 64) of te mailen (marceldielens@telenet.be) naar de
secretaris.
*Kon Fotoclub Pallieter Lier: 52ste Fotosalon
Vleeshuis, Grote Markt, Lier
Nog open: za 28/04, za 05/05 en zo 06/05: van 10u. tot 18u.
*Kon. Fotoclub Doka Mol: 69ste Foto- en digisalon
CC ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol
Opening: za 105/05 om 19u.30
Open: za 05/05 van 10u., projectie om 20u.
zo 06/05 vanaf 10u., projecties om 11u., 14u., 15u., 16u., 17u. en 19u.
--------------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe BREEDBEELD fotowedstrijd is er en ze stuurt jouw beeld de wereld in! Beelden zijn er
immers om gezien te worden. Waarom anders al die moeite doen om ze te maken? Veel
fantastische foto’s raken echter ondergesneeuwd op Facebook, Instagram of Flickr, of liggen
ergens in een schuif stof te vergaren. Met deze wedstrijd brengt BREEDBEELD jou én jouw beeld
tot bij het publiek.
Uit alle inzendingen kiest onze jury 10 beelden uit, van 10 verschillende beeldmakers, die we tijdens het
BREEDBEELD festival (14 tot 23 september 2018) de wereld insturen. Wij zorgen er voor dat jouw beeld
gezien zal worden! Daarnaast maak je met jouw inzending kans op € 500, € 300 of € 200, voor
respectievelijk de eerste, tweede of derde prijs. Deelnemen is gratis en doe je volledig digitaal via
onderstaande link.

Voorwaarden in een notendop
Je mag één tot maximum drie foto’s insturen.
Alleen inzendingen via het uploadsysteem komen in aanmerking.
Je werk is recent gemaakt en werd niet ingezonden voor vroegere wedstrijden of initiatieven van het
Centrum voor Beeldexpressie/BREEDBEELD.
Kaders rond de beelden, namen of watermerken zijn NIET toegelaten.
Je bent 16 jaar of ouder en woont in Vlaanderen.
Deadline is 31 mei 2018.
Bekijk hier het volledige reglement.
Stuur jouw beelden in!

Foto-uitstappen
Vertrek: 7u.30 (tenzij anders vermeld).
Kostendelend: brandstofkosten en eventuele parkeerkosten worden gedeeld door het aantal inzittenden.
Subsidiëring bij deelname van minstens 3 fotograferende leden.
Meer info en inschrijving bij Marcel Dielens, 0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.

*za 19/05 t/m ma 21/05: Zeeland. Inschrijvingen afgesloten.
*zo 03/06: Klein-Brabant

St. Amands

Bornem: kasteel van Marnix van St. Aldegonde

Meer info bij de bestuursleden:
Marcel Dielens, 0496/50 88 64, marceldielens@telenet.be
Don Dieltjens, 0476/ 47 14 84, don.dieltjens@telenet.be
Nadia Daneels, 0472/67 12 72, nadia.daneels@hotmail .com
Frank Van Laer, 0489/94 10 41, frank.van.laer@telenet.be
Bart Van Laer, 0479/70 82 00, bart.van.laer1@telenet.be

