
Beste Fotovrienden, 
 
Betreft : LEO BAEKELAND Fototentoonstelling in juni 2017 -  Begijnhofkerk Groot Begijnhof  - Sint 
Amandsberg (Gent) 
(opening op ? juni 2017) 
 
Deze tentoonstelling toont "reeksen" van de OVU-leden en anderen. 
 
De deelname aan de LEO BAEKELAND FOTOTENTOONSTELLING wordt opengesteld voor iedereen. 
Elke deelnemer mag met 1 fotoreeks deelnemen. 
 
Of je fotoreeks zal getoond worden hangt af van de selectie door een jury. 
 
Er wordt geadviseerd dat de reeks tussen 2 en 5 foto's bevat, maar 
uitzonderingen worden toegestaan bij creatieve presentaties. 
 
Het formaat van de foto's mag je zelf kiezen. 
Ze mogen echter niet groter zijn dan 90 x 60 cm (+- A1-formaat). 
Ook de soort drager is vrij te kiezen. (MDF, Forex, ...) 
 
Voorzie ook een degelijk ophangsysteem. (klittenband-haakjeszijde, u-profiel)(GEEN gordijnrails). 
Bij gebruik van passe-partouts : liefst WIT of ECRU. 
 
Let ook op de paneelbreedtes die ter beschikking zullen zijn : 

 1m 

 2m 

 3m = 2m en 1m in een hoek geplaatst 

 4m = 2 panelen van 2m 
 
VOORWAARDEN om deel te nemen aan de selectie  : 
 
Stuur UITERLIJK tegen 31 DECEMBER 2016 per mail of met "www.wetransfer.com" naar Frederik 
Vanderstraeten : vanderstraeten.fr@telenet.be 
 
1) Digitale bestanden van je foto's uit de reeks - grootste zijde = 20 cm - resolutie = 300 ppi 
 
Bestandsnaam = volgnummer_jouw lidnummer (volgnummer = volgnummer van de foto in de reeks) 
 

vb: 3 foto's in een reeks : bestandsnamen zijn : 1_XXXXX  2_XXXXX  3_XXXXX (XXXXX = lidnummer 
op je CVB-lidkaart). 

 
2) Digitaal bestand met een (portret)foto van jezelf - resolutie 300 ppi. 
 
3) Vermeld in het mailbericht (of WeTransfer-veld) : 
 

Uw naam. 
Naam van de reeks. 
Uw mailadres. 
Eventuele aandachtspunten (vb.: specifieke ophangcompositie). 

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:vanderstraeten.fr@telenet.be


AANDACHT : Deze digitale beelden dienen NIET voor het selecteren van de reeks. Ze moeten enkel 
beschikbaar zijn om afgedrukt te worden in het fotoboek "Fotografie in Oost-Vlaanderen" indien je 
werk getoond wordt op de tentoonstelling. 
 
Deze digitale beelden  MOETEN wel tegen 31 december 2016 binnen zijn, anders kan je niet meer 
deelnemen aan de jureringsdag. 
 
JURERING : 
 
De jurering vindt plaats op zaterdag 28 januari 2017 in de polyvalente zaal "De Poort" (1ste 
verdieping) te Wetteren (Markt) (zelfde locatie waar fotokring VTB Wetteren zijn salon organiseert). 
 
Breng je reeks deze dag tussen 9 en 10u naar deze plaats. 
Gelieve op de achterzijde van de foto's GEEN vermeldingen aan te brengen. Bij het indienen zal je de  
nodige identificatienummers ontvangen. 
(de jurering zelf is NIET publiek). 
 
De niet-aanvaarde werken van de AANWEZIGE auteurs kunnen een feedback krijgen van de jury 
vanaf 14u30. 
Voor wie niet naar de feedback komt, zijn de NIET-AANVAARDE werken beschikbaar vanaf 17u tot 
uiterlijk 18u. (Voor 17u kan je geen werken terug krijgen !!). 
 
De AANVAARDE werken worden enkel besproken op de nocturne LBFT - donderdag ? juni 2017. 
 
Het uit- en inpakken moet door deelnemer zelf gebeuren. (of andere leden van Fodifi - af te spreken) 
 
Maak dat je verpakking herbruikbaar is (plakband meebrengen) en vermeld er je naam en "FODIFI 
Wondelgem" op. 
 
Aanvaarde werken worden meegenomen door het OVU, maar moeten wel door de deelnemer terug 
ingepakt worden. 
 


