Warren Richardson (2015)
‘Hope for a New Life’

Fotowedstrijd ‘YOU AND I YOUNG’
‘You and I young’ voor jongeren van 10 – 18 jaar in Zwolle en omgeving.
‘Historie maken met je camera’ dat is wat Warren Richardson, winnaar van de World Press
Photo16 met zijn foto ‘Hope for a New Life’ heeft gedaan. De tentoonstelling ‘The
International Children’s Peace Prize’ van KidsRights laat zien hoe jongeren het verschil
maken in de wereld en opstaan als ware ‘changemakers’ van de geschiedenis.
Beide tentoonstellingen komen van 8 maart tot 3 april 2017 in de Grote Kerk Zwolle en
bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het thema ‘You and I young’.
Wij zijn op zoek naar jongeren van 10 – 18 jaar, die passie hebben voor fotografie en zelf
iemand die van betekenis is in zijn/haar eigen omgeving te fotograferen. Het kan een vriend
of vriendin zijn, een klasgenootje, een jonge muzikant, een sportieve jongere of een jongere
die opkomt voor de rechten van het kind. Het gaat er vooral om waarom jij als jonge fotograaf
deze jongere tussen 10 – 18 jaar zo bijzonder vindt wegens een bijzondere gebeurtenis of
prestatie. Het gaat om jongeren, die andere jongeren en mensen in beweging weet te zetten.
Doe mee met de fotowedstrijd voor jongeren van 10 – 18 jaar van 1 januari tot 1 februari
2017. De vakjury zal ongeveer 20 foto’s selecteren, die worden tentoongesteld tijdens de
World Press Photo16 en KidsRights in de Grote Kerk onder de titel ‘You and I young’. De
geselecteerde foto’s en genomineerde foto’s voor de 1e, 2e en 3e prijs worden tentoongesteld in
de Grote Kerk Zwolle van 8 maart tot 3 april 2017. Je foto’s moeten wel voldoen aan de
randvoorwaarden, die wij hebben opgesteld
(zie http://worldpressphotozwolle.nl You and I young
Houd er rekening mee dat de jongeren, die je fotografeert daar wel toestemming voor moeten
geven. Dus vraag het van te voren of het akkoord is en betrek zijn/haar ouders daar ook bij.
De fotowedstrijd is van 1 januari tot 1 februari 2017
De fototentoonstelling is van 8 maart tot 3 april 2017 in de Grote Kerk Zwolle.
Misschien maakt jouw foto kans op de 1e, 2e of 3e prijs van de vakjury of de publieksprijs van
de bezoekers.
Foto Hans Keuzekamp en Canon stellen de 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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Bijlage: Aanmeldingsformulier fotowedstrijd You and I young’
Aanmelding en procedure
Iedere jongere van 10 – 18 jaar mag maximaal 3 foto’s per deelnemer inleveren. Het formaat
mag maximaal 42 x 29,7 cm zijn. Per foto dient een aanmeldingsformulier met unieke code
meegezonden te worden, ondertekend door jezelf en je ouder/verzorger.
Daarnaast dient je ouder/verzorger, dit formulier ook te ondertekenen, waaruit blijkt dat zij
akkoord gaan met jouw deelname aan de fotowedstrijd ‘You and I young’.
Afmetingen:
De foto moet in 2016 begin 2017 zijn gemaakt. Foto’s en aanmeldingsformulieren in één keer
uploaden via We Transfer t.a.v. e-mail: fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl voor 1 februari
2017 t.n.v. Fotowedstrijd ‘You and I young’ voor jongeren van 10 – 18 jaar.
Zie verder randvoorwaarden waar de deelnemers aan moeten voldoen op de website:
htpp://worldpressphotozwolle.nl onder het kopje You and I young Fotowedstrijd en vakjury
Informatie of vragen: f.vantriet@grotekerkzwolle.nl
Aanmeldingsformulier fotowedstrijd ’You and I young’
voor jongeren van 10 – 18 jaar
Naam inzender
Straatnaam
Postcode en woonplaats
Bereikbaarheid e-mail
Bereikbaarheid telefoon (privé)
Geboortedatum
Titel foto
Datum foto
Akkoord randvoorwaarden
fotowedstrijd
Akkoord ouder/verzorger(*)
Naam ouder/verzorger:
Handtekening:
Korte beschrijving foto
(minimaal 20 woorden): Arial
lettertype 11

Toelichting:

Toelichting waarom deze
persoon/personen van bijzondere
betekenis zijn voor jou of hun
omgeving en waarom jij deze
persoon of personen gekozen hebt.

(*) het ondertekende formulier voor 1 februari 2017 door de ouder/verzorger per post
versturen naar: World Press Photo16 Zwolle, Grote Kerk Zwolle, t.n.v. F. van ’t Riet,
projectleider WPP16, Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle.
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