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Wijkkrant van, voor en door de inwoners van de wijk Zorgvlied

zo
EXTRA EDITIE

Maak een zomerfoto en
stuur op naar de redactie
In het wijkblad Thuis in Zorgvlied van
juni 2019 kondigden we een fotowedstrijd aan. Iedereen kan meedoen, van
jong tot oud. Je hoeft geen dure camera te hebben. Een mobieltje is ook
goed.

of bomen in de wijk.
-

jongeren van 13 tot en met 17 jaar en volwassenen 18 jaar en ouder.

Maak foto’s in je eigen wijk Zorgvlied en
mail maximaal drie foto’s naar
redactie@zorgvliedtilburg.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum,
email-adres, mobiel nummer en de locatie waar de foto gemaakt is. Inzenden
kan tot en met 8 september 2019. Aanvankelijk was de inzendtermijn tot en met
25 augustus, maar die is met twee weken
verlengd.
Suggesties
Op het eerste gezicht heb je misschien
geen idee wat u zou moeten fotograferen.
Om uw fantasie te prikkelen zomaar een
aantal suggesties.
- Een bijzonder huis of straatbeeld in de
wijk Zorgvlied
- De nieuwe boomgaard voor ‘De Burgemeester’.
- Kinderen die op straat hockeyen, voetballen, skaten enzovoorts.
- Hondenbezitters die met elkaar discussiëren in het park.
- Buurtbewoners drinken met elkaar een
pilsje voor hun huis.
- Een gevaarlijke of merkwaardige verkeerssituatie.
- Een straat- of buurtfeest.
- Kinderen in de speeltuin of in de beleeftuin rond het vernieuwde Kindcentrum
Christoffel.
- Een artistieke foto van de waterpartij in
het Gotenpark.
- Ergens een doorkijk in de wijk met een
bijzondere lichtinval.
- Mensen in typische zomerkleding.
- De mooiste, grootste of apartste boom

Zomaar een voorbeeld van een zomerfoto in Zorgvlied. De kleinzonen van de
redactiecoördinator vermaken zich in de waterpartij in het Gotenpark. Deze foto
doet uiteraard niet mee met de zomerfotowedstrijd.
Foto: Ruud Erich
- Bomen of struiken die door de warmtevroegtijdig hun blad laten vallen.
- Laatste tip: zorg dat er ook mensen of
andere levende wezens op de foto staan.
Procedure
Hoe is de procedure? Je mailt vóór 9
september maximaal drie digitale foto’s
naar het volgende adres: redactie@zorgvliedtilburg.nl.
Een jury beoordeelt vervolgens alle ingezonden foto’s. Die jury bestaat uit fotograaf Paul Hutten, voorzitter Henk Oderkerk van de Wijkvereniging, fotograaf
Judith Hultermans, redactiecoördinator
Ruud Erich van Thuis in Zorgvlied en een
lid van de Vrouwenraad.
De jury let op de vijf zaken: aspect zomer,
aspect Zorgvlied, originaliteit, compositie
en technische kwaliteit. en kiest de jury
in totaal drie winnaars uit de volgende
categorieën: kinderen tot en met 12 jaar,

Alle ingezonden foto’s komen op de site
https://www.zorgvlied.nl te staan. De drie
winnende foto’s komen in het najaar in de
wijkkrant en hangen op flink formaat een
jaar lang in wijkcentrum De Back.
De onthulling vindt plaats op vrijdag 27
september in aanwezigheid van de drie
winnaars. Zij ontvangen dan tevens een
grote afdruk van hun foto. Deze foto doet
uiteraard niet mee met de wedstrijd. Foto:
Ruud Erich geven toestemming om de
foto te publiceren in de wijkkrant Thuis in
Zorgvlied. Ook geven zij toestemming om
de winnende foto te exposeren in wijkcentrum De Back.
Aan de mensen die heel herkenbaar op
de foto staan, moet de inzender toestemming vragen om de foto in te mogen sturen voor een fotowedstrijd.
Voor verdere vragen kunt u mailen naar
redactiecoördinator Ruud Erich via redactie@zorgvliedtilburg.nl.

