
                       

 

 

FOTOWEDSTRIJD ‘50 JAAR MIGRATIE’ 
 

1. Algemeen 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door FARO, het Forum voor Amateurkunsten en het 

Centrum voor Beeldexpressie, in het kader van ‘50 jaar migratie’.  

De wedstrijd is open voor iedereen en deelnemen is gratis. De prijzen van deze wedstrijd 

bestaan uit  drie juryprijzen en drie publieksprijzen.   

 

2. Aanleiding 

2014 staat voor de deur. Het is dan exact vijftig jaar geleden dat België akkoorden sloot met 

Marokko en Turkije over de zogenaamde ‘arbeidsmigratie’. De economie in ons land draaide 

bij het begin van de Golden Sixties op volle toeren, en had nood aan sterke handen. Véél 

handen. Nodeloos te zeggen dat die akkoorden een enorme impact hadden, zowel in ons 

land als in Turkije en Marokko. Eerst kwamen individuele arbeiders, later volgden hun 

familieleden. De Spaanse, Poolse, Italiaanse en Griekse gemeenschappen deden het hen al 

voor. En ook anno 2013 nog kiezen vele migranten voor een betere toekomst in Vlaanderen. 

  

Naar aanleiding van dit jubileum lanceerde de verenigde cultuursector de campagne ’50 jaar 

migratie’. Met het boekje ‘Thuis’ peilen ze naar het hoe en waarom mensen zich thuis 

voelen, en wat dat thuisgevoel oproept en bijzonder maakt.  

 

Maar waar voel jij je thuis? In je luie zetel, je tuin of net dat andere, heel speciale plekje? Om 

een antwoord te krijgen op die vraag organiseren FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 

erfgoed vzw, het Forum voor Amateurkunsten vzw en het Centrum voor Beeldexpressie vzw 

een fotowedstrijd over het thema ‘thuis’.  

 

3. Opdracht 

Maak een foto van de plek (of situatie) die uitdrukt wat ‘thuis’ voor jou betekent. Je mag er 

zelf ook opstaan. Beschrijf in enkele lijnen waarom dit voor jou ‘thuis’ betekent. Je mag 

meerdere foto’s insturen. Er kan echter slechts maximum één foto per persoon worden 

bekroond.  

 

 

4. Aan wie bezorgen? 

Surf naar www.facebook.com/vijftigjaarmigratie en post je foto met begeleidende 

commentaar op deze pagina. Wij zorgen ervoor dat deze netjes op de pagina komen. Je kan 

je foto’s insturen tot 9 maart 2014. 

 

5. Jury  



De jury – bestaande uit fotografen Artur Eranosian, Faryda Moumouh en Sylvie De Weze en 

auteur Fikry El Azzouzi – bepaalt wie de drie juryprijzen winnen. De criteria die deze jury 

hiervoor zal gebruiken zijn o.a. de creatieve benadering van de invulling, enz. De 

publieksprijzen gaan naar de drie foto’s die de meeste ‘vind-ik-leuk’-duimen hebben 

verzameld. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens Erfgoeddag op 27 april 2014. 

 

6. De prijzen 

De juryprijs:  

     1. een Nikon 1 v2 + VR 10-30 mm;  

     2. een bon voor een fotocanvas 80 x 120 cm;  

     3. een Bongobon Weekendtrip. 

 

De publieksprijs (drie foto’s met de meeste Likes): 

     1.een professionele fotoshoot; 

     2. een Ebrukunstwerk (kunstwerk op basis van Turks watermarmeren); 

     3. een aankoopbedrag bij Mediamarkt van 50 euro. 

 

De zes winnaars krijgen bovendien een lidmaatschap van het Centrum voor Beeldexpressie 

cadeau dat recht geeft op het tijdschrift en tal van voordelen zoals korting op de activiteiten. 

 

De winnende foto’s worden ook nog eens gepubliceerd in faro. Tijdschrift over cultureel 

erfgoed, in het decembernummer van 2014. 

 

 

7. Auteurs- en portretrechten 

Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij beschikt over alle rechten gelieerd aan elk van 

zijn deelnemende werken en dat hij alle nodige toelatingen heeft om deze te presenteren.  

De initiatiefnemers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een klacht 

komende van een derde partij i.v.m. overtreding van rechten of in geval van schade gelieerd 

aan het onderwerp of object van het deelnemende werk. In dergelijke gevallen zal de 

deelnemer elke verantwoordelijkheid onttrekken aan de initiatiefnemers en hen hiervoor 

vergoeden.   

Door de inzending zien deelnemers af van alle auteursrechten die op hun beeld horen.  

Facebook hanteert m.b.t. auteursrechten ook een specifieke regeling, die deelnemers 

kunnen nalezen op www.facebook.com.  

8. Toepassing van het Reglement 

De organisatoren passen dit Reglement in eer en geweten toe. In geval van twijfel over de 

toepassing beslissen de organisatoren. Bij onregelmatigheden hebben de organisatoren het 

recht je inzending ongeldig te verklaren. De beslissingen van de organisatoren in verband 

met de winnaars van ’50 jaar migratie’ zijn definitief en kunnen niet worden aangevochten. 

Er wordt dus niet over gecorrespondeerd of getelefoneerd. De  organisatoren hebben het 

recht het Reglement te allen tijde aan te passen wanneer zij dit nodig achten. Door deel te 

nemen verklaar je je akkoord met dit Reglement. 

 


