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Aan de VBF-clubs :
- voorzitters
- secretarissen
- penningmeesters

VBF-Nieuwsbrief 02 / 2019
Beste vrienden van de fotografie,
Het provinciaal fotosalon is dit jaar toevertrouwd aan het Fotografencollectief De Pajot uit
Lennik, die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert.
De tentoonstelling gaat door in de cultuurschuur De Cam te Gooik, Dorpsstraat 67; tijdens
het weekend van 31 mei tot en met 1 juni 2019.
Exacte openingsuren worden ten gepaste tijde medegedeeld.
Met het oog op het klaarmaken van een catalogus zullen de werken uiterlijk 12 april
ingezonden moeten zijn. Elke club zal 6 werken mogen inzenden.
Inlevering vanaf 1 april 2019. Sluitingsdatum: 12 april 2019. Inleveringsplaats naar keuze:
- Ten huize van Roland Van den Bossche, Kapellestraat 16 te 1750 Sint-MartensLennik; na telefonische afspraak 02 452 26 62.
- Ten huize van Luc Vanrijkel, Verzetstraat 4 te 3300 Tienen, na telefonische afspraak
0478 48 04 66.
- Op het secretariaat van gc De Bosuil, Witherenlaan 1 te 3090 Jezus-Eik/Overijse,
gedurende de kantooruren.
Afhaling van de werken mogelijk van dinsdag 4 juni tot en met zondag 9 juni; ten huize van
Roland Van den Bossche, Kapellestraat 16 te 1750 Sint-Martens-Lennik; na telefonische
afspraak 02 452 26 62. Daarna worden de werken overgebracht naar De Bosuil in Overijse.
Hierna vindt U de voorwaarden van deelname en het deelnemingsformulier.
Met vriendelijke groeten,
Namens de raad van bestuur van VBF,

Roland Van den Bossche
Secretaris VBF

Voorwaarden van deelname aan het provinciaal fotosalon
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-

Het provinciaal fotosalon vindt plaats in cultuurschuur De Cam te Gooik van vrijdag
31 mei en met zondag 2 juni 2019;
Vernissage op vrijdag (uitnodiging volgt later).
Alleen clubs aangesloten bij VBF kunnen deelnemen.
Elke club maakt zijn eigen selectie; er is geen “na-selectie”.
Foto-thema is vrij, evenals de afwerking in kleur of monochroom.
De clubs hebben de vrije keuze uit volgende presentatiemogelijkheden:
o De klassieke fotokaders van VBF 40 x 50 cm,
o Elke andere presentatievorm (dibond, canvas, eigen fotokader, …),
o Of een mix van beide.
Foto’s bedoeld voor de klassieke fotokaders zijn gemonteerd op passe-partout of
opzetkarton (kleur naar keuze) van 40 x 50 cm; en, oriëntatie horizontaal of verticaal.
Het Fotografencollectief De Pajot belast zich met het inkaderen.
Om reflecties te vermijden en de foto’s in optimale omstandigheden te kunnen
bekijken, wordt het glas achter de foto geplaatst (niet er voor). Derhalve, foto’s
gemonteerd onder passe-partout: foto langs hele omtrek met tape vastkleven; en,
foto’s op opzetkarton: vastkleven over ganse oppervlakte.
Foto’s van een andere presentatievorm worden aangeleverd in een herbruikbare en
beschermende verpakking. Deze werken moeten kant en klaar zijn voor eenvoudige
ophanging. Werken die hieraan niet beantwoorden, worden genegeerd zonder verder
commentaar. De maximale breedte is beperkt tot 50 cm.
Een club mag maximaal 6 werken insturen.
Op de achterzijde van de foto, in het midden, onderaan, breng een etiket aan met
daarop volgende vermelding:
o Clubnaam,
o Auteursnaam,
o Titel van het werk,
o Volgnummer in Uw clubreeks.
In bijlage, een blanco deelnemingsformulier in Word. Gebruik uitsluitend dit
document (geen omzetting naar PDF of dergelijke): Uw informatie wordt via kopiëren
en plakken gebruikt om de saloncatalogus op te maken. De organisator is niet
verantwoordelijk voor typfouten.
Stuur Uw deelnemingsformulier aan roland.vdbossche@skynet.be; en sluit eveneens
een afdruk hiervan in bij Uw pakket.
Zonder digitaal deelnemingsformulier wordt de inzending niet in acht genomen;
sluit daarom steeds een ‘vraag om bevestiging’ in (aan te vinken optie in uw mail).
Stuur ook aan roland.vdbossche@skynet.be een digitaal exemplaar van
Uw clublogo (PNG of JPEG, sRGB, 5 x 5 cm, 300ppi)
en een afbeelding uit Uw ingezonden reeks (JPEG, sRGB, 10 x 15 cm of 10 x 10 cm,
300 ppi); dit voor reproductie in de catalogus.
Eventuele vragen aan roland.vdbossche@skynet.be.
Alle werken zullen met zorg behandeld worden. Noch de raad van bestuur van VBF,
noch de verantwoordelijken van de organiserende club kunnen aansprakelijk gesteld
worden voor verlies of beschadiging.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,
Roland Van den Bossche, Secretaris

