
 

Zonhoven, 22 mei 2017 

PERSBERICHT  
40 jaar Fotodigiclub De Teut - Fotowedstrijd De Teut in de Kijker 
 

In samenwerking met het Agentschap Natuur&Bos en Natuurpunt Limburg organiseert Fotodigiclub De 

Teut in het kader van haar veertigjarig bestaan een fotowedstrijd rond het Natuurdomein De Teut.. 
 

Voortgang en extra stimulans 
Tal van natuur- en landschapsfotografen uit Nederland en België hebben hun digitale foto’s voor deze 

fotowedstrijd reeds ingestuurd. Om dat te belonen heeft het bestuur van de fotodigiclub de Teut 

besloten om een aantal foto’s die voor 11 juni worden ingestuurd op te nemen op de Openlucht 

fototentoonstelling Contrast welke van 2 juli tot eind augustus in Zonhoven gehouden wordt. 

Reageer snel en zie uw foto terug op een van de zeildoeken van een bijzondere tentoonstelling.  
 

Wie mag meedoen? 

De wedstrijd staat open voor iedereen en deelname is gratis. 
 

Criteria 

Deze wedstrijd heeft als titel "De Teut in de Kijker" en richt zich dus specifiek op fotografie in en om het 

natuurreservaat De Teut in Zonhoven.  Er kan deelgenomen worden in drie categorieën: Landschap, 

Fauna en Flora, De mens in de natuur. Er kunnen maximaal zes digitale werken, verdeeld over de drie 

categorieën worden ingezonden. 
  

Periode 

De wedstrijd start op 1 april en eindigt op 21 september 2017. 
 

Jurering, prijzen en tentoonstelling 

De ingezonden werken zullen beoordeeld worden door een door Fotodigiclub De Teut Zonhoven 

samengestelde jury. Er worden in elke categorie een eerste, tweede en derde prijs voorzien en de 

winnaars worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking tijdens de slotmanifestatie van 40 jaar Fotodigiclub 

De Teut Zonhoven in het weekend op 28 oktober. 
 

Reeds tijdens de zomermaanden zullen enkele (ongejureerde) werken op groot formaat in de 

openlucht te zien zijn in het centrum van Zonhoven.  
 

Inzending en reglement 

Inzenden doet u door van 1 april tot 21 september maximaal zes foto(’s) op te laden op de 

wedstrijdpagina De Teut in de Kijker, welke net als het wedstrijdreglement te vinden is op de website 

van de fotoclub: www.fotodigiclub.be/deteutindekijker 
  

Met vriendelijke groeten, 
 

Fotodigiclub de Teut 

John Reinhard - 0468 213 253  

Coördinator activiteiten 

 

 

 

 
  

Met vriendelijke groeten 

http://www.fotodigiclub.be/deteutindekijker

