Expo1800: foto-challenge Vilvoorde 2021
Voorwaarden
Algemene bepalingen
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Vilvoorde. Door deel te nemen aan de
wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van deze voorwaarden. Inzendingen die niet
voldoen aan de onderstaande voorwaarden, worden uitgesloten.
De challenge
Stad Vilvoorde daagt je uit: houd je fototoestel in de aanslag en maak foto’s in de Pjeirefrettersstad voor
onze “Expo 1800”: 4 verschillende tentoonstellingen, telkens rond 1 thema. Elke tentoonstelling vindt
plaats in een Vilvoordse wijk. In elke wijk worden gedurende 3 weken 17 foto’s tentoongesteld. Al wie
in Vilvoorde woont, werkt, studeert, of een andere link heeft met onze stad, kan deelnemen aan de
challenge.
Hieronder vind je de thema’s, hun inzenddatum en de gegevens over de tentoonstellingen.
Thema
Industrie
Rood & Geel
Transport
Pjeirefretters

Uiterste inzenddatum
18/7/2021 – 23.59 uur
18/7/2021 – 23.59 uur
15/8/2021 – 23.59 uur
15/8/2021 – 23.59 uur

Start tentoonstelling
30/7/2021
30/7/2021
27/8/2021
27/8/2021

Plaats tentoonstelling
Centrum
Koningslo
Broek
Far-West

Simultaan met deze tentoonstellingen in de wijken loopt er telkens ook een online publiekswedstrijd. De
geselecteerde foto’s worden op de Facebookpagina van stad Vilvoorde gepubliceerd en dingen mee
naar de publieksprijs. Per thema gaat de publieksprijs naar de foto met de meeste vind-ik-leuks op de
pagina van stad Vilvoorde.
Inspiratie bij de thema’s
De thema’s dienen als richtlijn voor de foto’s. Hieronder vind je enkele tips voor specifieke onderwerpen
bij de verschillende thema’s. Natuurlijk mag je zelf creatief zijn en totaal andere onderwerpen
fotograferen, zo lang je inzendingen maar bij de vooropgestelde thema’s passen.
• Thema 1: Industrie (inzenddatum 18/7/2021 – 23.59 uur)
Vilvoorde heeft een rijk industrieel verleden. Inspiratie is nagenoeg overal te vinden: de grote
fabrieksgebouwen in de wijk Broek, de voormalige arbeiderswoningen, een nieuwe industriezone,
een kraan aan de oever van het kanaal, …
Het thema heeft inhoudelijk een heel duidelijke link met Vilvoorde maar je hoeft je voor je foto’s niet
te beperken tot het grondgebied van Vilvoorde. Elders in Vlaanderen en België (of over de grens)
zijn evengoed fascinerende industriële landschappen te vinden, van Antwerpen over Charleroi tot
Seraing, om er maar een paar te noemen. Ideaal voer voor o.a. ‘urban explorers’ …
• Thema 2: Rood & Geel (inzenddatum 18/7/2021 – 23.59 uur)
Rood en geel zijn de officieuze kleuren van stad Vilvoorde. Je kan dus voor heel herkenbare foto’s
kiezen waarbij deze kleuren duidelijk naar voren komen in bijvoorbeeld een of andere stadsvlag.
Maar we nodigen je vooral uit om veel ruimer te denken en creatief aan de slag te gaan met deze 2
kleuren, ook buiten Vilvoorde. Elke foto die een link heeft met betreffende 2 kleuren, op welke manier
dan ook, komt in aanmerking voor dit thema. Laat je verbeelding maar spreken!
• Thema 3: Transport (inzenddatum 15/8/2021 – 23.59 uur)
De eerste trein op het Europese vasteland maakte in 1835 een stop in Vilvoorde, de viaduct van de
Brusselse ring is onlosmakelijk verbonden met het beeld van Vilvoorde, het kanaal Brussel-Schelde
is een van de oudste bevaarbare kanalen van België en de sluiting van de Renault-fabriek in 1997
ligt nog vers in het geheugen. Het thema Transport heeft zo veel aanknopingspunten met onze stad

dat we dit onmogelijk links konden laten liggen. Tegelijkertijd is het thema universeel genoeg om
daarmee ook elders aan de slag te kunnen gaan.
• Thema 4: Pjeirefretters (inzenddatum 15/8/2021 – 23.59 uur)
Een Vilvoordenaar wordt een ‘pjeirefretter’ genoemd. En in onze stad lopen er ondertussen meer
dan 45 000 van rond: jong en oud, van allerlei slag, kleur en afkomst. Een onuitputtelijke bron om
interessante portretten van te maken, dachten wij! En dat is wat me met deze ‘challenge’ beogen:
portretfoto’s (enkel het gezicht dus) maken van Vilvoordenaars.
Trouwens, wie zich wil bekwamen in portretfotografie kan deelnemen aan onze gratis workshopreeks.
Wie kan deelnemen?
Deelnemers moeten wonen, werken of studeren in Vilvoorde, of een andere band hebben met de stad.
De deelnemer moet de maker van de foto zijn.
Leden van de jury kunnen niet deelnemen.
Hoe deelnemen?
Deelnemen aan de challenge kan door het inschrijvingsformulier in te vullen. Voeg de foto’s toe aan je
inschrijving d.m.v. een WeTransfer-link.
Elke deelnemer kan maximaal 5 foto’s per thema inzenden. Vul voor elk thema apart een
inschrijvingsformulier in.
Omdat de winnende foto’s in groot formaat tentoongesteld worden, is het belangrijk om je foto’s in een
zo hoog mogelijke resolutie te bezorgen. Trek indien mogelijk met een echt fototoestel. Je kan ook je
gsm gebruiken als fototoestel. Stel dan de resolutie in op het hoogste niveau. Foto’s met een te lage
resolutie zijn helaas niet bruikbaar.
Enkel foto’s in jpg-, gif- of png-formaat worden aanvaard.
Selectie van de winnaars
Een 5-koppige jury selecteert per thema maximaal 17 foto’s die tentoongesteld zullen worden in de
wijken. We mikken uiteraard in de eerste plaats op recent materiaal: foto’s die genomen worden tijdens
deze zomer hebben dan ook een streepje voor. De foto’s moeten passen in het opgegeven thema.
Foto’s mogen nog niet eerder gepubliceerd zijn. Over de beslissing van de jury wordt niet
gecommuniceerd.
De geselecteerde foto’s verschijnen ook op de Facebookpagina van de stad Vilvoorde. De deelnemer
van de foto met het meeste aantal ‘likes’ (per thema) aan het einde van de tentoonstelling, ontvangt een
publieksprijs.
Deelnemers van wie hun werk geselecteerd wordt voor de fototentoonstelling én de winnaars van de
publiekswedstrijd worden op de hoogte gebracht via e-mail of telefoon.
De prijzen
Per thema worden maximaal 17 foto’s geselecteerd om tentoongesteld te worden in de wijken.
Per thema wint 1 foto de publieksprijs. De publieksprijs is een afdruk op groot formaat (81*115 cm) van
je eigen foto.
Andere voorwaarden
De ingezonden foto’s kunnen door het lokaal bestuur van de stad Vilvoorde gebruikt worden voor
publicaties, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of vergoeding
verschuldigd is (tenzij de deelnemer expliciet vooraf aangegeven heeft dat hij hiervoor geen
toestemming wil geven). De deelnemer behoudt wel te allen tijde zijn auteursrecht.
De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking tot het
onderwerp/de inhoud van de foto.

De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld worden gebracht, geen bezwaar hebben
tegen publicatie en dat het afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is.
De organisatoren van deze fotowedstrijd zijn niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar
aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het
onderwerp of de inhoud van inzendingen.
De organisatoren hebben het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen.
Bescherming van de privacy
Stad Vilvoorde behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de persoonlijke
levenssfeer.
De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij tot de winnaars
behoort. De naam van de winnaars wordt bovendien vermeld op de fototentoonstelling bij de
tentoongestelde foto’s. Winnaars worden per e-mail of per telefoon gecontacteerd.

