Warren Richardson (2015)
‘Hope for a New Life’
FOTOWEDSTRIJD ‘YOU AND I VOOR AMATEURS EN PROFESSIONALS’
De World Press Photo16 komt weer naar Zwolle in de Grote Kerk van 8 maart tot 3 april 2017. De
Grote Kerk organiseert tevens een fotowedstrijd met als thema ‘ You and I voor amateurs &
professionals’. Dit thema is geïnspireerd op de winnende foto WPP16 van Warren Richardson (2015)
met zijn foto ‘Hope for a New Life’. Deze foto staat symbool voor het vluchtelingenverhaal, waaruit
blijkt dat mensen afhankelijk zijn van de ander. Zijn motto is dat hij als fotograaf een tijdverzamelaar
is, die de geschiedenis van mensen vastlegt met zijn camera.
HEB JE PASSIE VOOR FOTOGRAFIE? DOE MEE!
Van 1 januari tot 1 februari 2017 kunnen amateurs en professionals een foto inzenden via: We
Transfer t.n.v. fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl. Alle informatie vindt u vanaf 7 januari 2017 op onze
website: http://worldpressphotozwolle.nl/youandi
Iedereen die meedoet, mag maximaal 3 foto’s uploaden en een aanmeldingsformulier per foto
indienen met unieke code en verzenden via We Transfer.
De vakjury zal ongeveer 20 - 30 foto’s selecteren, die worden tentoongesteld tijdens de World Press
Photo16 en KidsRights in de Grote Kerk onder de titel ‘You and I voor amateurs en
professionals’. De ingezonden foto’s laten zien dat de fotograaf iemand in beeld kan brengen, die
van betekenis is voor de ander, een familie, een gezin, een buurt, een opleiding, een sportclub, etc.
Informatie over criteria en randvoorwaarden waar de foto aan moet voldoen:
http://worldpressphotozwolle.nl. De vakjury zal de prijsuitreiking voor de 1e, 2e en 3e prijs en
publieksprijs bekend maken op 2 april 2017 om 12.00 uur in de Grote Kerk Zwolle.
De vakjury bestaat uit:
Gertjan Aalders, docent Storytelling in fotografie van Journalistiek Windesheim, voormalig
lid vakjury Zilveren Camera van Canon, voorzitter vakjury.
Landelijke fotograaf (wordt binnenkort bekend gemaakt)
Margreet Vloon heeft een eigen bedrijf op het terrein van Fotografie en Fotografische
Vormgeving te Zwolle (http://www.margreetvloonfotografie.nl).
Ben Vulkers heeft een eigen studio: Vulkers Fotografie te Zwolle. Hij werkt als zelfstandig
fotograaf voor diverse opdrachtgevers (http://www.vulkersfotografie.nl).
Frans Paalman Fotografie werkt als zelfstandig fotograaf voor verschillende opdrachtgevers en is vooral bekend als vaste fotograaf bij de Stentor (http://www.fotofranspaalman.nl).
Joop van Putten, werkt als zelfstandig fotograaf voor verschillende opdrachtevers en heeft
meerdere fotoboeken uitgegeven.(http://www.ruilof-images.nl)
Foto Hans Keuzekamp en Canon stellen prijzen beschikbaar voor de 1e, 2e en 3e prijs

SX620 HS
1e prijs fototoestel van € 300,00

Canon Ixus 285hs
2e prijs fototoestel van
€ 200,00

Canon Ixus 175
3e prijs fototoestel van
€ 100,00
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Aanmeldingsformulier
Start fotowedstrijd
Einddatum fotowedstrijd

:
:
:

‘ You and I voor amateurs & professionals’
1 januari 2017
1 februari 2017

Werkwijze:
Maximaal 3 foto’s per deelnemer;
Maximaal formaat 30 x 45 cm;
Per foto een aanmeldingsformulier toevoegen;
Foto moet in 2016 begin 2017 zijn gemaakt;
Foto’s en aanmeldingsformulieren in een keer uploaden via We Transfer naar
e-mail: fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl;
Zie verder randvoorwaarden en criteria waar de deelnemers aan moeten
voldoen op de website: http://www.worldpressphotozwolle.nl, en kijk bij You and I
Fotowedstrijd voor amateurs & professionals.
Informatie: fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl
Aanmeldingsformulier ‘You and I voor amateurs & professionals’
Foto 1
Unieke code
Naam inzender
Straatnaam
Postcode en woonplaats
Bereikbaarheid mail
Bereikbaarheid telefoon
Geboortedatum
Titel foto
Datum foto
Akkoord met
randvoorwaarden
Korte beschrijving foto
(maximaal 20 woorden):
Arial lettertype 11

Ga na 1 januari 2017 naar website www.worldpressphotozwolle.nl onder het kopje You and I voor
amateurs/professionals, voor het aanmeldingsformulier foto 2 en foto 3 voor deze fotowedstrijd.

