Deelnamereglement FotoForum Talent
Cultuurcentrum Brasschaat, hierna de ‘organisator’ genoemd, roept fotografen op om zich
kandidaat te stellen voor deelname aan FotoForum Talent en dat in het kader van FotoForum
Brasschaat 2018. Dit fotografie-evenement vindt plaats in Brasschaat van 10 tem 25 maart 2018.
Deelname:
Fotografen, hierna ‘deelnemers’ genoemd, worden uitgenodigd om tussen 1 september en 15
oktober 2017 een portfolio van beeldmateriaal aan te bieden waarin ze zich voorstellen met
hun fotografische talenten, sterktes en stijl.
Onderwerp:
Thema en fotografische techniek zijn vrij, maar moeten via elektronische weg kunnen
aangeboden worden zowel voor deelname aan de selectie als voor het maken van de afdrukken
die finaal in de tentoonstelling zullen worden opgenomen.
Praktische voorwaarden:
1. Het aangeboden portfolio moet bestaan uit één of meerdere coherente reeksen van
beelden. Een reeks moet minstens 5 beelden bevatten. Het totaal aantal aangeboden
beelden bedraagt maximaal 15.
2. Deelnemers moeten beschikken over het volledige auteursrecht op deze beelden. Ze zijn er
zelf voor verantwoordelijk dat derden hier geen rechten op kunnen laten gelden.
Deelnemers vrijwaren de organisator dan ook voor elke aansprakelijkheid naar derden toe
in dit verband.
3. Deelnemers verlenen met hun deelname toestemming om hun beelden die de eindselectie
halen, tentoon te stellen gedurende FotoForum Brasschaat 2018.
4. Het aanbieden van het beeldmateriaal van het portfolio gebeurt uitsluitend via
elektronische weg, m.n. via WeTransfer naar cultuurcentrum@brasschaat.be
5. Het beeldmateriaal van het portfolio moet in een lage resolutie versie worden aangeboden
en moet aan volgende technische normen beantwoorden:
5.1.Beeldformaat: Jpeg, 1600pxs langste zijde
5.2.Kleurruimte sRGB
5.3.Bestandsnaam van elk afzonderlijk beeld moet als volgt worden samengesteld:
de naam van de serie
gevolgd door een underscore,
gevolgd door een volgnummer.
Voorbeeld: Berlijn_1.jpeg

5.4.In het beeld zelf mag op geen enkele manier een vermelding van of een
verwijzing naar de naam van de auteur vervat zitten
6. Deelname formulier
6.1.Deelnemers downloaden van de website www.fotoforumbrasschaat.be een
deelnameformulier, vullen dit volledig in, ondertekenen het en sturen dit als ingescand
document samen met het portfolio via WeTransfer naar cultuurcentrum@brasschaat.be
6.2.Bij deelnemers die op 15 oktober 2017 ( de afsluitdatum van deelname aan Fotoforum
Talent) nog geen 18 jaar zijn, moet een ouder of plaatsvervangend voogd het
inschrijvingsformulier mee ondertekenen. Hiermee verleent de ouder of
plaatsvervangend voogd toestemming voor deelname aan FotoForum Talent en staat hij
of zij er borg voor dat de deelnemer op de hoogte is van het deelnamereglement, er mee
akkoord gaat en in het bijzonder ook alle auteursrechtelijke verwachtingen naleeft.
7. Portfolio en volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier moeten uiterlijk bij de
organisator zijn toegekomen op 15 oktober 2017 . Pas dan is deelname een feit.
8. Gegevens van deelnemers die in het kader van deze tentoonstelling ingewonnen worden,
zullen worden behandeld conform de wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
9. Jurering
9.1.Een vakkundige jury zal uit de aangeboden portfolio’s een selectie maken naar kwaliteit
en diversiteit.
9.2. Er zijn twee leeftijdscategorieën:
- Deelnemers die de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben op 15 oktober 2017 ( de
afsluitdatum van deelname aan Fotoforum Talent)
- Deelnemers die 30 jaar of ouder zijn op 15 oktober 2017
In beide leeftijdscategorieën duidt de jury maximaal vijf laureaten aan.
9.3.Het is deze jury die de tentoonstelling samenstelt en beslist over welk beeldmateriaal
(maximaal 5 beelden per laureaat) in de tentoonstelling wordt opgenomen.
9.4.Beslissingen en keuzes van de jury zijn niet aanvechtbaar. Hier wordt geen
correspondentie over gevoerd.
10. Materiële verwezenlijking van de tentoonstelling tijdens FotoForum Brasschaat 2018.
10.1.De organisator stelt tentoonstellingsruimte beschikbaar.
10.2.De organisator staat in voor en bekostigt het laten printen en ophangklaar afwerken
van de geselecteerde beelden.

Het formaat van deze prints heeft een maximale afmeting van 60 cm
aan de langste zijde.
De tentoonstellingsvorm beperkt zich tot ophangbare prints in het hierboven vermelde
formaat. Deelnemen aan FF Talent met beeldmateriaal dat projectie, video vertoning,
e.d.m. vereist, is dan ook niet toegelaten.
10.3.Dit gebeurt in regie van de organisator in samenwerking met een professioneel
fotolabo.
10.4.Het verwezenlijken van de prints gebeurt op basis van het hoge resolutie materiaal
door de laureaten aangeleverd zoals omschreven in punt 11.
10.5.Auteurschap wordt duidelijk vermeld bij de tentoongestelde werken.
10.6.De aldus gemaakte prints komen na afloop van de tentoonstelling in het bezit van de
betrokken laureaten.
Na afloop van FotoForum Brasschaat 2018 kunnen de laureaten de werken komen
ophalen op het secretariaat van het cultuurcentrum
11. Beeldmateriaal op hoge resolutie aan te leveren door de laureaten.
Bij selectie als laureaat worden de betrokken deelnemers hiervan op de hoogte gebracht via
email op 16 november 2017.
Er wordt dan meteen een hoge resolutie versie van het geselecteerde beeldmateriaal bij
hen opgevraagd. Dit beeldmateriaal moet aan volgende normen beantwoorden:
11.1.De aangeleverde hoge resolutie versies moeten identiek zijn qua kleur, contrast en
helderheid aan de oorspronkelijk aangeboden lage resolutie Jpegs.
Alle beeldbeoordeling en de eindafwerking naar ophangbare prints gebeuren door
de organisator, de jury en het ingeschakelde fotolabo op basis van gekalibreerde
beeldschermen. Deelnemers hebben er alle belang bij om beeldmateriaal aan te
bieden dat eveneens in een gekalibreerde workflow is verwezenlijkt.
11.2.Eindversies van deze beelden moeten aangeleverd worden op de hoogst mogelijke
resolutie zoals bij opname gemaakt, maar zonder interpolatie van pixels achteraf.
11.3.Bij initieel gekropte beelden dient er rekening mee te worden gehouden dat de
aangeleverde resolutie voldoende hoog moet zijn om kwalitatieve prints te
verwezenlijken met een afmeting van 60 cm aan de langste zijde. Ook van een
gecropt beeld moet het minimale aantal pixels over de langste zijde minstens
3800pxs bedragen En ook hierbij geldt: geen interpolatie van pixels in de
aangeleverde bestanden.
11.4.Bij voorkeur in Tiff-formaat 8bits (maar Jpeg kan ook).
11.5.Kleurruimte sRGB of Adobe RGB.

11.6.Uiterste datum van aanlevering van de hoge resolutie versies is 3 december 2017.
11.7. Het laureaatschap is pas definitief na bevestiging van de organisator dat het
aangeleverde hoge resolutiemateriaal voldoet aan de gestelde normen.
11.8. Aanleveren van hoge resolutie versies gebeurt uitsluitend via elektronische weg,
m.n. via WeTransfer naar cultuurcentrum@brasschaat.be
11.9. Aan deelnemers die hun beeldmateriaal initieel op een analoge manier
realiseerden, kan in deze fase gevraagd worden om hun originele negatieven te
bezorgen aan de organisator.
De organisator zal toegestuurde negatieven met de grootste zorg behandelen maar
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging.
12. De organisator verzorgt de opbouw van de tentoonstelling.
13. Deelnemers verlenen met hun deelname toestemming aan de organisator om hun beelden
die de eindeselectie halen aan te wenden voor aankondigingsdoeleinden binnen de context
van FotoForum Brasschaat (versies 2018 en 2020) en dat via alle media die de organisator
daarvoor wenst te gebruiken. Hier wordt geen vergoeding voor toegekend. De organisator
neemt het op zich om hierbij steeds een correcte copyright/auteursvermelding te plaatsen.
14. De organisator heeft niet het recht om afbeeldingen van het werk van de deelnemers te
commercialiseren.
15. De organisator heeft het recht om FotoForum Talent aan te passen of te annuleren wegens
gebeurtenissen buiten zijn wil om en dit zonder vergoeding t.a.v. de deelnemers.
16. Deelnemers zijn er voor verantwoordelijk dat e-mailverkeer van
cultuurcentrum@brasschaat.be
niet door virusprogramma’s wordt geblokkeerd op hun eigen computer. Niet doorgekomen
berichten vanuit cultuurcentrum@brasschaat.be kunnen niet als reden worden aangehaald
voor verlate toezendingen van beelden bij deelname of van hoge resolutie beelden bij
selectie als laureaat.
17. Deelname aan FotoForum Talent impliceert de volledige aanvaarding van het
deelnamereglement. Er wordt geen enkele correspondentie gevoerd betreffende het
reglement en de uitvoering ervan.
18. Elk geschil moet, op straffe van verval, binnen de week worden overgemaakt aan de
organisator. De organisator zal elk geschil eenzijdig beslechten.

