
FOTOWEDSTRIJD “POËZIE” 
 
Dit jaar organiseert Literair Zeist de vijfde keer de LiteratuurPrijs Zeist.  
 
De LiteratuurPrijs Zeist viert haar eerste lustrum met de uitgave van een extra fraaie bundel.. De 
enthousiaste smartphone fotograaf zal worden uitgenodigd om foto’s te maken bij een aantal 
geselecteerde gedichten, die vervolgens bij de gedichten in de bundel worden gepubliceerd. 
 
Het maken van de foto’s gebeurt in wedstrijdverband. Wil je meedoen met deze wedstrijd? Dat 
gaat als volgt in zijn werk: 
 
Vanaf 28 augustus kan je je inschrijven voor de wedstrijd. Als je dat doet mag je een gedicht 
uitkiezen. 
 
De opdracht luidt als volgt:  
 
Maak een foto, geïnspireerd door het gedicht. Welke emoties/beelden roept het gedicht bij je op? 
Probeer dat om te zetten in beeld. Denk aan de oefeningen die we op 28-8 hebben gedaan, maar 
ga vooral ook op je intuïtie af! 
 
De foto moet digitaal worden ingezonden als bijlage bij een mail naar lpzeist@gmail.com 
 
In de e-mail dient vermeld te worden: je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, 
telefoonnummer en de titel van het gedicht waarbij de foto hoort. Deze gegevens mogen niet op 
de foto zichtbaar zijn. De foto’s moeten uiterlijk 22 september 2018 bij de werkgroep binnen zijn. 
In het onderwerpsveld vermelden: foto LiteratuurPrijs Zeist.  
 
De beste combinatie gedicht/foto wint een mooie prijs, en wordt bekend gemaakt tijdens de 
prijsuitreiking op vrijdagavond 23 november in de bibliotheek.  

 
 

Reglement fotowedstrijd voor de LiteratuurPrijs Zeist 2018 
 
In dit reglement gelden de volgende begrippen: 
 
Organisatoren                               
Regiocultuurcentrum Idea, Zeistinbeeld.nl, Literair Zeist, Wij Zijn Zeist 
 
Organiserende werkgroep                             
Jelle Verhoeks (Bibliotheek Idea), Jantsje de Boer (Literair Zeist). Speciale gast is Mel Boas. 
 
Deelnemer                              
Hij/zij die aan de wedstrijd meedoet. 
 
Jury                                         
De door de werkgroep ingestelde jury 
 
Fotowedstrijd bij de LiteratuurPrijs Zeist 2018    
De onderhavige wedstrijd, georganiseerd door de onder 1 genoemde partijen. 
 
 1           



Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor inwoners van Nederland vanaf 8 jaar. De leeftijd  op 
de dag van inzending van de email geldt als norm. Medewerkers en/of bestuursleden van de onder 1 
genoemde organisaties, alsmede deelnemers aan de LiteratuurPrijs Zeist 2018, zijn uitgesloten van 
deelname. 
 
2           
Deelgenomen kan worden met één foto. De mogelijkheid tot deelname staat uitsluitend open voor 
een zwart/wit foto. Foto’s mogen bewerkt zijn middels een smartphone app, maar niet met een 
desktop applicatie. Let erop dat het bestand zo groot mogelijk moet zijn, richtlijn: 2 -8 MB.  
Bestanden die te klein zijn kunnen niet worden gepubliceerd. 
 
De foto moet digitaal worden ingezonden als bijlage bij een mail naar lpzeist@gmail.com 
 
In de e-mail dient vermeld te worden: je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer 
en de titel van het gedicht waarbij de foto hoort. Deze gegevens mogen niet op de foto zichtbaar zijn. 
De foto’s moeten uiterlijk 22 september 2018 bij de werkgroep binnen zijn. In het onderwerpsveld 
vermelden: foto LiteratuurPrijs Zeist.  
 
3           
Onderwerp van de foto moet zijn “Poëzie” en dat houdt in dat de foto een vertaling of interpretatie 
moet zijn van het op 28 augustus verstrekte gedicht. Op het verstrekte gedicht heerst auteursrecht, 
de tekst ervan dient vertrouwelijk behandeld te worden en mag niet vermenigvuldigd of 
gepubliceerd worden. 
 
4 
Er wordt recent werk verwacht. Dat houdt in dat jouw foto niet genomen mag zijn voor 28 augustus 
2018. 
 
5           
In totaal worden 30 foto’s geselecteerd. Deze foto’s vormen de genomineerde foto’s voor de prijs. Er 
is één prijs én een eervolle vermelding. De winnaars wordend tegelijkertijd bekend gemaakt met de 
prijsuitreiking van de LiteratuurPrijs Zeist 2018 op vrijdagavond 23 november tijdens een feestelijke 
avond in De Klinker. Wethouder Marcel Fluitman zal de prijzen uitreiken aan de dichters en de 
fotografen. Dan wordt ook de bundel met de 30 geselecteerde gedichten en 30 foto’s gepresenteerd. 
Zowel de schrijvers als fotografen die zijn opgenomen in de bundel, ontvangen één gratis exemplaar. 
 
6           
De werkgroep  verzoekt de deelnemers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) rekening te houden 
met de openbaarheid van de publicatie en de locatie waar die getoond zal worden en behoudt zich 
daarom het recht voor foto's uit te sluiten van de wedstrijd. 
 
7           
De werkgroep kiest uit haar midden een onafhankelijke  jury van twee leden. De jury maakt een  
selectie en stelt vast welke foto’s gepubliceerd zullen worden en welke foto’s een prijs ontvangen. 
 
8           
De werkgroep zorgt voor de presentatie tijdens de uitreiking.  
 
9           
Aan het bewaren van de inzendingen  zal de uiterste zorg worden besteed, maar de organisatoren 
nemen geen  verantwoordelijkheid ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging van data. 
 



10         
Voor publicatie van de foto verleent de fotograaf/ wettelijk vertegenwoordiger toestemming zonder 
enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. Op verzoek van de werkgroep 
werken de deelnemers mee aan publicatie van de ingezonden foto's. 
 
11        
De fotograaf  dient zowel de maker te zijn als de auteursrechten te bezitten van het ingezonden 
fotowerk en dient de organiserende partijen te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.  
Dit houdt onder meer in dat personen, afgebeeld op de foto, geen bezwaar moeten kunnen maken. 
 
12    
Bestanden van de foto’s, welke niet in aanmerking komen voor de publicatie worden door a afloop 
van de wedstrijd vernietigd. 
 
13   
Door deelname aan de wedstrijd  verklaart de maker/ wettelijk vertegenwoordiger zich akkoord met 
dit reglement en met de beslissingen van de jury. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist het lid van de werkgroep a dat geen zitting neemt in de jury. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 
 
 
 
 
  


