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TRAST
CON
TACT
EEN HOMMAGE AAN DE FOTOGRAFIE VAN
WARD COLEN (1954 – 2013)
Fotografiewedstrijd voor amateurfotografen
met tentoonstelling van de aanvaarde werken
In het O.C. Kasterlee – april 2018

FOTOGRAFIEWEDSTRIJD “CONTRAST/CONTACT” - REGLEMENT
Ward Colen was een stichtend lid en een gewaardeerd fotograaf van onze fotokring. In 2018 zal het 5
jaar geleden zijn dat hij – veel te vroeg – is heengegaan. Met deze wedstrijd wil Fotoclub Visueel hem
herdenken door middel van de fotografie waar hij voor stond.
Het onderwerp van de wedstrijd is vrij, maar bij de beoordeling zullen we ons baseren op 2 kenmerken
van de fotografie van Ward :
o CONTRAST – staat voor hoogwaardige zwart-wit afdrukken
o CONTACT – staat voor betrokkenheid van de fotograaf bij zijn onderwerp
Concreet betekent dit dat we op zoek zijn naar monochrome afdrukken op papier of een andere
drager, waarbij het contact van de fotograaf met zijn onderwerp voor de toeschouwer voelbaar moet
zijn. De aard van het onderwerp is daarbij van minder belang. Ward Colen heeft zich vooral
uitgeleefd in straatfotografie, maar daarnaast zien we in zijn nagelaten werk ook portretten,
natuuropnames en sociale fotografie.
De deelname aan de wedstrijd staat open voor alle amateurfotografen (al dan niet aangesloten bij een
fotoclub) en is gratis. Het maximum aantal foto’s per deelnemer is beperkt tot 4.
Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar op het secretariaat van Visueel of via de website van de club
(www.visueel.be).
Voor de bekroonde foto’s zullen prijzen in natura worden uitgereikt en alle aanvaarde werken zullen
tentoongesteld worden in het Ontmoetingscentrum van Kasterlee van 4 tot 12 april 2018.
Tegelijkertijd zal op dezelfde locatie een retrospectieve van het werk van Ward Colen lopen.
De aanvaarde werken kunnen gepresenteerd worden in fotokaders van fotoclub Visueel met
formaten van 30x40 cm, 40x50 cm en 40x60 cm, indien deze gepresenteerd worden gekleefd op
papier of achter passe-partout. Andere dragers zijn toegelaten (bij voorbeeld aluminium, dibond,
forex…), mits de langste zijde niet groter is dan 60 cm en de werken zonder kader kunnen
gepresenteerd worden.
De auteurs kunnen hun werken bezorgen op het adres van het secretariaat (Hoogstraat 41 te 2460
Lichtaart) ten laatste op 17 februari 2018 ofwel tijdens de vergadering van Fotogroep Antwerpen te
Zoersel op datum van 13 februari 2018. Op de keerzijde van de foto's dienen de gegevens van de
auteur en de titel van het werk vermeld te worden. De werken dienen vergezeld van een
inschrijvingsformulier. (zie www.visueel.be)
Alle ingezonden werken worden na afloop van de wedstrijd terug bezorgd aan de auteurs. Nietaanvaarde werken kunnen tijdens de tentoonstelling opgehaald worden. De tentoongestelde werken
kunnen onmiddellijk na afloop, of later (na afspraak) op het secretariaat van de club of op de
wekelijkse vergadering op donderdagavond. Foto’s van leden van FgA (Fotogroep Antwerpen) zullen
terugbezorgd worden op de maandelijkse FgA-bijeenkomst op datum van 8 mei 2018.
Het oordeel van de jury wordt met alle zorgvuldigheid genomen en tegen de keuze is geen bezwaar
mogelijk. De organisatie zal de beelden enkel reproduceren met het doel om de tentoonstelling aan te
kondigen. De auteurs behouden verder alle rechten op hun beelden.
De leden van de organiserende club zijn uitgesloten van deelname.

