
   
 

 
Persbericht, 19 september 2016 

 
 
 
Metro Photo Challenge 2016: reis naar Paaseiland voor creatiefste fotografen 
 
 
Dinsdag 20 september start de grootste internationale fotowedstrijd ter wereld: Metro Photo 
Challenge 2016. Metro organiseert deze wedstrijd voor amateur en professionele fotografen in 
samenwerking met Canon. 
 
Metro Photo Challenge werd twaalf jaar geleden gelanceerd in Zweden en ging in 2007 internationaal. 
De wedstrijd werd een vaste afspraak voor fotografen over de hele wereld. In 2015 zonden wereldwijd 
36.000 fotografen meer dan 148.000 foto’s in. In 2014 won één van de Belgische inzendingen (Irving 
S. T. Garp) bovendien de hoofdprijs, een fotoreis naar New York.  
 
De opdracht dit jaar is het in beeld brengen van reizen in al zijn facetten. De deelnemers kunnen hun 
verbeeldingskracht de vrije loop laten en een foto inzenden waarmee ze hun eigen interpretatie geven 
aan één van de drie thema’s: Travel of My dreams, Home Traveling, of Travelers. 
 
De Belgische finalisten, die geselecteerd worden door een lokale jury en via een publieksstemming, 
worden beloond door Canon met een cadeaubon ter waarde van €500. De internationale jury kiest uit 
alle lokale winnaars de grote internationale winnaars. Zij winnen een uitzonderlijke fotoreis naar 
Paaseiland.  
 
Nieuw dit jaar: er wordt 1 extra surprise winnaar geselecteerd tijdens de wedstrijd door Canon, partner 
van MPC België, uit alle categorieën samen. Hij/zij wint een fantastisch fototoestel, de EOS 5D MARK IV, 
ter waarde van €4.129 incl/BTW. De extra surprise winnaar wordt op 16 november bekend gemaakt. 

 
De wedstrijd loopt van 20 september tot 25 november 2016. De lokale winnaars worden op 7 
december bekend gemaakt en de wereldwijde winnaars op 15 december.  
 
Het Metro-team kijkt er naar uit om nieuw talent te ontdekken en wenst alle Belgische kandidaten 
veel succes.  
 
Deelnemen kan via: www.metrotime.be/mpc2016 
 
 
Voor meer informatie: Monique Raaffels, Algemeen Directeur, 02/227.93.40 – 0477/62.89.44 
 
             
 
Metro is het enige gratis dagblad in België en bereikt elke dag 827.500 enthousiaste lezers. Metro wordt landelijk 
verspreid in twee talen (Frans en Nederlands), dankzij een efficiënt distributienetwerk: van trein- en 
metrostations, campussen, ziekenhuizen, bedrijven, tot de luchthaven van Brussel en Panos. Er zijn twee 
onafhankelijke redacties met Nederlandstalige en Franstalige journalisten. Metro werd gelanceerd op 3 oktober 
2000. 
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