PERSBERICHT

FotoForum Brasschaat lanceert opnieuw zoektocht
naar opkomend fotografietalent
De voorbereidingen voor FotoForum Brasschaat 2018 draaien op volle toeren. De
2de editie van dit kunstproject gewijd aan de fotografie vindt plaats van 10 tot en
met 25 maart 2018. In de aanloop daar naartoe gaan de organisatoren ook nu weer
op zoek naar nieuw opkomend fotografietalent van alle leeftijden. Deelnemen aan
FotoForum Talent kan van 1 september tot en met 15 oktober 2017. Uit alle
inzendingen selecteert de jury maximum 10 laureaten die hun werken mogen
tentoonstellen tijdens FotoForum Brasschaat 2018.
In april 2016 vond de 1ste editie van FotoForum Brasschaat plaats. Het evenement kon
toen op heel wat belangstelling en een ruime regionale uitstraling rekenen.
Aangemoedigd door dit succes werd kort nadien al gestart met de voorbereidingen
voor de 2de editie. FotoForum Brasschaat 2018 loopt van 10 tot en 25 maart 2018.
Het publiek mag zich ook nu verwachten aan een goed gevuld programma met
verscheidene tentoonstellingen op diverse locaties in Brasschaat, 2 lezingen, een
concert, filmavond en de wedstrijd FotoForum Talent.
Inhoudelijk besteedt het 2-jaarlijkse kunstproject aandacht aan de brede waaier van
het hele fotografische werkveld. Daarbij is het de bedoeling om werk van hoge
kwaliteit te tonen dat tegelijkertijd ook toegankelijk is voor een breed publiek.
Cultuurcentrum Brasschaat organiseert het fotografie-evenement in nauwe
samenwerking met de initiatiefnemers Bernard Castelein en Lutgard Heyvaerts.

Van 1 september tot en met 15 oktober 2017 zoektocht naar nieuw talent
FotoForum Talent, de zoektocht naar nieuw en onbekend fotografisch talent, vindt de
komende weken al plaats. Er zijn geen beperkingen qua leeftijd. Ook wat de keuze
van onderwerp betreft, zijn de deelnemers volledig vrij. In tegenstelling tot vorige
editie worden deze keer uitsluitend coherente reeksen van beelden verwacht.
Elke deelnemer moet minstens 5 tot maximum 15 eigen originele foto’s digitaal
insturen. Uit alle inzendingen duidt een deskundige jury in totaal maximum 10
laureaten aan: 5 in de leeftijdscategorie tot 30 jaar en 5 in de categorie vanaf 30 jaar.
Van elke laureaat selecteren de juryleden maximum 5 digitale beelden. FotoForum
Brasschaat zorgt ervoor dat de gekozen beelden professioneel worden geprint en
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afgewerkt. De bekroonde werken worden tijdens FotoForum Brasschaat van 10 tot
en 25 maart 2018 tentoongesteld in de Ruiterhal, Gemeentepark 10 in Brasschaat.
FotoForum Talent is geen klassieke fotowedstrijd, maar heeft als doel nieuwe,
ontluikende fotografietalenten te ontdekken en hen een uitgelezen forum te bieden
om hun werk te tonen aan het publiek. Deelnamereglement en inschrijvingsformulier
zijn terug te vinden op de website www.fotoforumbrasschaat.be. Deelnemen kan van
1 september tot en met 15 oktober 2017.

Exposities op verschillende locaties in Brasschaat
FotoForum Brasschaat 2018 bundelt in totaal 9 exposities op verschillende locaties in
de gemeente. De tentoonstelling door de laureaten van FotoForum Talent in de
Ruiterhal is er 1 van. De organisatoren hebben ook 2 interessante gastfotografen
weten te strikken die elk solo tentoonstellen. Gerenommeerd fotograaf Nick Hannes
strijkt met zijn werk neer in Galerie Van den Weyngaert (Antverpia). Veronika Pot zal
in de Sint-Jozefskapel in primeur beelden tonen uit haar nieuw werk.
Natuur- en landschapsfotograaf Bernard Castelein wil het publiek laten kennismaken
met fascinerende beelden van de hoogvlakte Altiplano in Bolivia. Hij krijgt het
gezelschap van de jonge Boliviaanse fotograaf Satori Gigie. Die richt zijn lens heel
vaak op de cholita’s, de Boliviaanse vrouwen met hun typische bolhoeden en
gelaagde rokken. De expositie van BVNF (Bond Verantwoorde Natuurfotografie) is te
omschrijven als landschapsfotografie met dat tikkeltje meer.

Foto’s in de etalages bij winkeliers op de Bredabaan
In samenwerking met de winkeliers op en rond de Bredabaan (Centrum en Maria-terHeide) wordt het tentoonstellingstraject “In de Vitrine” opgezet. In de etalages van
de deelnemende handelszaken wordt telkens 1 werk getoond van afgestudeerden en
specialisten fotografie van Academie Noord in Brasschaat. In de foyer van de
Ruiterhal zal tijdens FotoForum Brasschaat 2018 een selectie van het werk van de
.tiff-laureaten 2017 van FotoMuseum Antwerpen te zien zijn.
Tot slot loopt in de hoofdbibliotheek een historisch luik met foto’s van aan het front
tijdens WOI. Deze selectie is afkomstig uit de schenking van Brasschatenaar Henri
Mau aan Flanders Fields Ieper en wordt door het museum ter beschikking gesteld van
FotoForum Brasschaat. Verder staan er ook 2 lezingen (onder meer door fotograaf
Nick Hannes), een filmavond (Finding Vivian Maier) en een concert door het Bram
Weijters Trio (geïnspireerd op beelden van Bernard Castelein) op het programma.

Voor meer informatie: www.fotoforumbrasschaat.be
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