Deelnamereglement 4de Grote prijs voor Sociale Fotografie

Linx+ hierna ‘organisator’ genoemd, doet een oproep aan ALLE fotografen om
zich kandidaat te stellen voor de ‘Grote prijs voor Sociale Fotografie’. Tot 20 mei
2021 kan je een portfolio inzenden. Zeven fotografen zullen gekozen worden om
een selectie van hun werk tentoon te stellen in een mooie historische zaal,
gelegen Vrijdagmarkt 9, Gent tijdens de druk bezochte Gentse Feesten 2021 (16 25 juli 2021). Tijdens de Gentse Feesten zal de expo te bezichtigen zijn tussen
13h-18h. De organisator zorgt voor een ophanging en mooie presentatie en
voorziet gedurende de tien dagen permanentie. Tevens is er op 15 juli een
opening van de tentoonstelling waarop alle laureaten uitgenodigd zijn en waar
we de winnaar zullen bekend maken. Deze zal een mooie geldprijs ontvangen.
Onderwerp:
Het onderwerp is ruim maar dient een link te hebben met volgende
omschrijving van ‘Sociale fotografie’:
We zoeken fotowerk zowel reportage als conceptueel. We zoeken fotograafantropologen die een onderzoek doen naar alle mogelijke gedragingen,
samenlevingsvormen, expressies, subculturen binnen onze maar ook in andere
samenlevingen. Want wij als organisatie zijn er van overtuigd dat wat mensen
verbindt sterker is dan wat mensen scheidt.

Praktische voorwaarden
1. Het doorgestuurde portfolio bestaat uit een coherente reeks van
maximum 10 beelden.
2. De deelnemers moeten beschikken over het volledige auteursrecht van de
beelden en de afgebeelde personen. De deelnemers vrijwaren in dit
verband de organisator voor elke aansprakelijkheid.
3. Deelnemers verlenen aan de organisator de toestemming om hun
geselecteerde beelden tentoon te stellen gedurende de Gentse Feesten
van 2021 en om eventueel beelden te gebruiken voor promotionele
doeleinden louter in het kader van de Grote Prijs.
4. Het inzenden van de portfolio gebeurt louter op elektronische wijze
namelijk via wetransfer naar hendrik.braet@linxplus.be
5. De technische vereisten zijn de volgende:
a.sRGB, Jpeg, 1500 pxs langste zijde
b. bestandnaam van elk beeld: Familienaam uitvoerder_naam
serie_volgnummer
voorbeeld: DeBaere_Globe-01.jpg

6. Tevens bij het porfolio te vermelden: de gegevens van de deelnemer
(naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres) + een
motivatie van ½ A4 waar het concept van het werk wordt geduid met een
link naar het onderwerp van de expo (zie onder onderwerp hierboven).
7. De uiterste indieningsdatum is 20 mei 2021
8. De geselecteerde deelnemers zullen worden verwittigd half juni 2021. Zij
bieden hun geselecteerd werk tentoonstellingsklaar aan. Het tijdstip
wordt persoonlijk afgesproken met de organisator.
9. Een professionele jury maakt een selectie van zeven kandidaten die
kunnen exposeren. De jury heeft ook de mogelijkheid om een selectie te
maken uit het aangeboden werk. Uit deze laureaten wordt er 1
hoofdwinnaar aangeduid die een mooie geldsom zal ontvangen.
10. Beslissingen van de jury zijn niet aanvechtbaar. Hier wordt geen
correspondentie over gevoerd.
11. De organisator zorgt voor de exporuimte (Fernandezzaal in ‘Ons Huis’,
Vrijdagmarkt 9) en een professionele presentatie. De organisator voert
een uitgebreide promocampagne.
12. Tijdens de opening en prijsuitreiking worden alle laureaten voorgesteld
aan het publiek en wordt de winnaar bekend gemaakt.
13. Tijdens de tentoonstelling kan er gestemd worden voor de publieksprijs.
Deze zal bekend gemaakt worden net na de tentoonstelling en bestaat uit
een waardenbon.
14. De auteur zal zelf een afspraak te maken met de organisator voor het
ophalen van het werk na de tentoonstelling.

