
Beste Fotovrienden, 
 
Hierbij een uitnodiging tot deelname aan het Salon FOTOTALENT (Wetteren). Dit salon stelt 
individuele foto's (geen reeksen) tentoon van OVU-leden, studenten DKO, volwassenonderwijs, 
academies en individuelen. De omschrijving en modaliteiten voor deelname vind je hierna. 
 
------------------ 
REFERENTIE : Georganiseerd door Oost-Vlaamse Unie (OVU). Zie website www.ovu.be  voor meer 
informatie. 
 
------------------ 
ONDERWERP : Vrij 
 
------------------ 
CATEGORIEËN : Er is 1 categorie : Kleur (CP) en/of Monochroom (ZwartWit) (M) 
 
------------------ 
AANTAL : 2 foto's per auteur.  
 
------------------ 
AFMETINGEN : Er zijn meerdere mogelijkheden : 

Foto's gemonteerd achter passe-partout (wit of écru) van 40 x 50 cm, 50 x 70 cm. 
(niet in een kader steken) 
 
Afwijkende formaten zijn ook toegelaten. Je zal dan wel moeten zorgen voor de juiste kader 
als je geselecteerd bent. 
 
Je mag ook een andere drager dan karton gebruiken, zoals MDF, Forex, enz. (Formaat zelf te 
kiezen). Het formaat  is evenwel beperkt tot 90 x 60 cm (ongeveer A1-formaat). 
(degelijk ophangsysteem voorzien ! klittenband-haakjes of aluminium U-profiel -- GEEN 
gordijnrail) 
 
Schrijf je Naam en "Fodifi Wondelgem - Fototalent 2017" op je verpakking. 

 
------------------ 
KOSTEN : gratis voor OVU-leden 
 
------------------ 
IDENTIFICATIE VAN DE BEELDEN : Te vermelden op de achterzijde van de foto : Titel - uw Naam 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bij eventuele deelname : 
 
1) Verzenden naar mij : (freddy.nerinckx@fodifi.be) 
 
- Deelnameformulier Fototalent.txt (zie bijlage Deelnameformulier Fototalent). 
 
Dit is een gewoon tekstbestand. Door je gegevens zelf in te vullen 
bespaar je mij veel opzoek- en tikwerk. Bovendien worden hierdoor "overschrijf"-fouten vermeden. 
Bedankt voor je medewerking. 
 

http://www.ovu.be/
mailto:freddy.nerinckx@fodifi.be
http://www.fodifi.be/wp-content/uploads/2016/12/Deelnameformulier-Fototalent.txt


Let op : Dit formulier moet reeds bij mij binnen zijn VOOR 7 januari 2017. (De deelnamelijst moet  
nog voor de foto's bij het OVU ingediend worden). 
 
2) Foto's meebrengen naar de club in december 2016 of TEN LAATSTE op 7 januari 2017. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opmerkingen :  

- Of je foto's zullen getoond worden op FOTOTALENT hangt uiteraard af of ze geselecteerd 
worden. 

- Deze selectie gaat door op 25 januari 2017 in zaal De Poort, Markt 27 te Wetteren. (Deze 
selectie is niet publiek) 

 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Freddy 
 
-------------------------- 
Freddy Nerinckx 
 
freddy.nerinckx@fodifi.be 
Fotoclub FODIFI – Wondelgem 
Bezoek onze website : www.fodifi.be 

mailto:freddy.nerinckx@fodifi.be
http://www.fodifi.be/

