
Bijlagen : Deelnameformulier CVBPA HERFST - Digis.txt 

 Deelnameformulier CVBPA HERFST - Foto's.txt 

 

 

Beste fotovrienden, 

Hierna volgt een uitnodiging tot deelname : 

 

WAT ? Wedstrijd CVB Photo Awards HERFST (ex. Prijs van Vlaanderen) 

 

------------------ 

REFERENTIE : Georganiseerd door Centrum voor Beeldexpressie (CVB). 

Zie website www.beeldexpressie.be  voor meer informatie. 

 

------------------ 

ONDERWERP : DANS en MUZIEK  (enkel voor losse foto's - dus niet voor reeksen - en digitale 

beelden). 

 

Voor de CVB Photo Awards wordt enkel NIEUW WERK toegelaten, d.w.z. dat het aangeboden werk 

niet mag deelgenomen hebben aan vroegere federale, nationale of internationale wedstrijden (maar dus 

wél aan een clubwedstrijd of aan een provinciale wedstrijd! - zoals OVU). 

 

------------------ 

CATEGORIEËN :  

Er zijn 3 categorieën : 

Foto's op papier : Kleur (CP) en/of Monochroom (ZwartWit) (M) (mogen dus gemengd zijn) 

Digitaal (PI) (geen kaders toegelaten op de digitale beelden). 

Reeksen 

 

------------------ 

AANTAL :  

Foto's op papier : maximum 4 werken. 

Digitaal : maximum 4. 

Reeksen : maximum 2 reeksen per auteur. 1 reeks bestaat uit 3 tot 5 beelden.  

 

------------------ 

AFMETINGEN : 

Foto's worden gemonteerd op karton (max. dikte 1,5 mm) van 30 x 40 cm. 

Digitaal-formaat is jpeg.  HD-formaat  max.1920 x max.1080 pix. (zet je digis op 96 ppi). 

Reeksen : vrij formaat (langste zijde max. 70 cm). Foto's gemonteerd op drager met maximum 

dikte van 3 mm. 

Een reeks mag ook op 1 drager staan. 

 

------------------ 

KOSTEN : geen 

 

------------------ 

IDENTIFICATIE VAN DE BEELDEN :  

Foto's op papier : te vermelden op achterkant : CVB PA, uw naam en titel van het werk. 

Een digitaal beeld heeft als bestandsnaam : xxxxx.5017.titel.jpg (xxxxx = CVB-lidnummer - 

zie je lidkaart)   (vb. : 51339.5017.Mijn kiekje.jpg) 

Reeksen :  te vermelden op achterkant : Naam en titel. Nummeren volgens het x/y principe. 

(x = volgnummer ; y = aantal foto's in de reeks)  (vb. 3 foto's in een reeks zijn genummerd : 

1/3, 2/3, 3/3) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

http://www.beeldexpressie.be/


Bij eventuele deelname : 

 

1) Verzenden naar mij : (freddy.nerinckx@fodifi.be) 

 

- Deelnameformuliertjes (zie bijlagen) voor Foto's of Digis mogen apart verstuurd worden. 

 

Dit zijn gewone tekstbestanden. Door je gegevens zelf in te vullen bespaar je mij veel opzoek- en 

tikwerk. Bovendien worden hierdoor "overschrijf"-fouten vermeden. 

Bedankt voor je medewerking. 

 

- Digitale beelden (gebruik hiervoor bvb. WeTransfer of Filemail). 

 

  Een 2de mogelijkheid is je digitale beelden als bijlage te sturen naar freddy.nerinckx@gmail.com  

   

2) Foto's meebrengen naar de club op 1 of 8  september 2016. 

    Digis opsturen naar mij uiterlijk 18 september 2016. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

!!! Nieuw vanaf 2015 : uittreksel uit reglement 

 

Deelnemers die één of meerdere aanvaard(e) werk(en) behaald hebben, moeten binnen 

de maand na de bekendmaking van de uitslag van de jurering, het digitaal beeldbestand 

van elk aanvaard werk in de hoogst mogelijke resolutie via WeTransfer.com sturen aan: 

info@beeldexpressie.be. Deze bestanden moeten in de benaming de naam van de 

auteur én de titel van het werk bevatten. Deze beeldbestanden zullen enkel en alleen 

gebruikt worden om bij eventuele selectie voor "Het Salon" de werken op voldoende 

groot formaat te laten printen. 

 

 

 

--  

Vriendelijke groeten, 

Freddy 

 

-------------------------- 

Freddy Nerinckx 

freddy.nerinckx@fodifi.be 

Fotoclub FODIFI - Wondelgem 

Bezoek onze website : www.fodifi.be 
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