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Datum : 2017-02-03 
 

Deze afspraken vervangen alle vorige mededelingen 
i.v.m. het fotosalon. 
 

 

1. Afspraken voor digi-selectie 
                            

 Laatste digi-vergadering waarop digi’s kunnen worden voorgedragen: 23 
maart 2017 

 

 Alle goedgekeurde digi’s en reeksen maken automatisch deel uit van de 
groep-selectie. Uit deze goedgekeurde digi’s worden door de jury een 

aantal beelden geselecteerd dit in verhouding tot de inbreng van de leden 
tijdens de digi-vergaderingen seizoen 2016-2017 (een reeks telt voor 1 
inbreng). Het staat de jury vrij van dit aantal af te wijken. 

 
 De jury bestaat dit jaar uit: Ulric/Marc/Christa 

 
 Elk lid heeft recht op minimaal 2 selecties voor projectie. Voor de mini-

reeksen heeft elk lid recht op maximaal 2 reeksen. Hier geldt ook de regel 

dat de jury van dit aantal kan afwijken. 
 

 Zowel voor de individuele digi’s als voor de reeksen geldt de regel dat de 
door de jury geselecteerde digi(’s)  niet als foto(‘s) kan(kunnen) worden 
gepresenteerd. 

 
 Tot ten laatste 30 maart 2017 kunnen de leden melden welke digi’s ze uit 

de groep goedgekeurde digi’s wensen te verwijderen (en dus niet 
aanbieden voor projectie). 

 
 De jurering zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart 2017 (dit is na de selectie 

van de foto’s en bijgevolg kunnen de bestanden van niet geselecteerde 

foto’s nog gebruikt worden bij de digi-jurering). 
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2. Afspraken voor fotoselectie 

 

Laatste fotovergadering voor presentatie: 2 maart 2017 
 
De voorwaarde om in aanmerking te komen voor een eventuele selectie is 
tweeledig: 
 

 De foto’s moeten gepresenteerd zijn op 1 van de 
fotovergaderingen (t.e.m. 2 maart 2017).  

 De fotobestanden moeten op het formaat maximum 1920x1080 px 

(alle kleinere formaten zijn toegelaten maar moeten voor één van 
de afmetingen of 1920 px of 1080 px hebben) worden opgestuurd 

naar inbox.fotosalon@gmail.com . Opgelet dit zijn niet de 
printbestanden die zijn normaliter groter!! 

 Sluitingsdatum: uiterlijk op 3 maart 2017. 
 
De naamgeving van de ingediende bestanden is: F[spatie][voornaam 
fotograaf][spatie][titel foto] 

 
De leden die dit wensen kunnen een lijst indienen met hun selectiewensen (10-

tal foto’s). Deze lijst ook opsturen naar inbox.fotosalon@gmail.com. 
 
Tevens is het voor de opbouw van de werken in het salon noodzakelijk te weten 

op welk formaat je de aangeboden foto’s wil presenteren.  Deze lijst moet 
uiterlijk op 3 maart worden ingediend. Ook deze lijst opsturen naar 

inbox.fotosalon@gmail.com. 
 
De curator zal bij de selectie zowel de grootte van de foto’s als de voorkeur van 

de maker in overweging nemen. Het staat de curator vrij  andere foto’s van de 
maker te selecteren dan deze die zich in de voorkeurlijst bevinden. 

 
De curator kan (in samenspraak met de auteur) een fotoreeks beperken of zelfs 
herleiden tot 1 foto. 

 
Het bestuur heeft dit jaar besloten alle leden de kans te geven om 1 foto te 

presenteren op het salon op een formaat van 60x90cm of 90x60cm of 60x60cm. 
De selectie van deze foto’s zal door de curator gebeuren. De kosten die hiermee 
gepaard gaan zijn voor 50% ten laste van het Fodifi-lid en voor 50% ten laste 

van Fodifi. Na de tentoonstelling wordt deze foto echter eigendom van de maker. 
Fodifi zal instaan voor de prints van deze grote foto’s. Wie hieraan wenst deel te 

nemen dient dit te melden voor 3 maart 2017. Deelname aan dit initiatief is 
vrijblijvend. 

 
Elk lid van Fodifi-Wondelgem heeft recht om deel te nemen aan de 
tentoonstelling.  

 
De verantwoordelijkheid van de selectie en de uiteindelijke 

presentatie/vormgeving van de tentoonstellingsruimte ligt bij de curator. 
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Enkel bij een conflict kan de voorzitter van Fodifi alle noodzakelijke initiatieven 

nemen om het foto- en digisalon in optimale omstandigheden te laten 
plaatsvinden.  

 

 

Voorwaarden presentatie van de foto’s op het 

fotosalon: 
 
Drager 
 

Alle foto’s die tentoongesteld worden moeten op een deugdelijke manier 
afgewerkt worden en voorzien zijn van een ophangsysteem. 
Als drager gaat de voorkeur uit naar dibond, forex, MDF …, zonder externe 

kader.  
Indien voor de foto's een passe-partout wordt geplaatst  moet deze wit zijn. Een 

afwijking op deze regel kan slechts na goedkeuring door de curator.  
 
Foto’s die enkel op karton gemonteerd worden komen niet in aanmerking voor 

tentoonstelling.  
 

Kaders 
 
Kaders worden in bepaalde gevallen toegestaan, indien deze een meerwaarde 

hebben voor de presentatie van een specifieke foto. Speciale systemen zoals 
’tray framing‘ zijn te verkiezen boven de klassieke fotokaders.  

 

Ingekaderde foto’s worden nooit achter glas gepresenteerd. 

Wel wordt toegestaan vóór de foto's Acrylglas of een andere drager (folie) aan te 

brengen. 
Afwijkingen kunnen steeds na goedkeuring van de curator worden toegestaan. 
 

Afmetingen 
 

De auteur is vrij de afmetingen van zijn/haar foto's te bepalen.  
 
Het is echter wenselijk en door het bestuur gevraagd, dat de tentoongestelde 

foto’s een minimum afmeting van 40x40 cm hebben. Hierop kan mits de nodige 
verduidelijking van de auteur worden afgeweken (visie). 

 
De auteur is echter vrij om eventueel zijn foto’s met een (brede witte) rand af te 
werken. Aldus wordt de feitelijke foto kleiner dan de (niet opgelegde) minimum 

opgelegde afmeting. 
 

Wanneer een reeks is samengesteld uit een groot aantal foto’s kan de auteur 
kiezen voor kleinere afmetingen. Het geheel van alle foto’s moet dan minstens 
een oppervlakte van 60x60 cm beslaan (bv. 3 rijen van telkens 3 foto’s van 

20x20). 
 

In samenspraak met de curator zal het formaat van de afdrukken worden 
vastgelegd en aan de auteur worden meegedeeld.  
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De curator kan in uitzonderlijke gevallen EN in samenspraak met het bestuur 

afwijkingen toestaan.  
 

Verplichte presentatie van de afgewerkte foto’s (op ware grootte!!): 
Vergaderlokaal in de Voerman op 6 april 2017. 

 
Resumerend: 
 

 Uiterlijk 3 maart bestanden in inbox 
 Uiterlijk 3 maart lijst indienen met vermelding van: 

o meedelen of je wenst deel te nemen aan het fotosalon met 
een 90x60 cm , 60x90 cm of 60x60 cm foto 

o lijst maken van de foto’s met de buitenafmetingen bij 
afwerking (cm) en van de pixelgrootte van het oorspronkelijk 

bestand 
o lijst indienen met je voorkeuren (10-tal foto’s). 

 
De curator voor het fotosalon 2017 is: Michèle Francken 

 
De uiteindelijke selectie van het fotowerk zal plaatsvinden in de week van 13 tot 

19 maart. 
Er zal worden getracht voor 30 maart de selectie aan de leden mee te delen. 
 

Groetjes 
 

Ulric 
Voorzitter Fodifi-Wondelgem 
 

Ulric Demeter 
Treurwilgenstraat 11 

9030 Mariakerke 
Tel.: 09/2273393 of 0495/533393 
 


