
WEDSTRIJD DE STAD VERBEELDT  -  JULI / AUGUSTUS 2022 

Elke twee maanden organiseert Stichting De Stad Verbeeldt een fotowedstrijd voor 
professionals en amateurs rond één thema. Een vakjury zal 10 tot 12 foto’s selecteren die op 
het online platform van de website De Stad Verbeeldt geplaatst worden.  
Wij willen op deze wijze een online platform bieden aan fotografen en filmers om hun werk 
te kunnen exposeren. Zo brengen wij een ode aan de kracht van de verbeelding. 
 
In de maanden april / mei is het thema:   

ENERGIE 

Foto met een korte tekst (20 woorden) inzenden voor 1 september 2022 of film van min 1-2 min 

naar: wedstrijd@destadverbeeldt.nl.  

Een vakjury, bestaande uit Gertjan Aalders, Bert Janssen, Gerlinde Schrijver, maakt voor 10 
september 2022 bekend welke foto’s of films worden geplaatst en wie de 1e prijs Foto/Film van de 
Maand heeft gewonnen. Daarnaast wordt bekend gemaakt wie 2e en 3e prijs heeft ontvangen. 
 
1e prijs Zilveren Camera 2021  een fotoboek met de beste journalistieke foto’s uit 2021 

2e prijs De bloei voorbij, van Ton Broekhuis, Noorderlicht Groningen: een fotoboek over 

schoonheid, bloei en sterfte in zuid-oost Friesland, de woonomgeving van de fotograaf 

3e prijs Flies on the wall van Gijs Dragt en Bob Billows: een fotoboek van een jaar lang backstage 

fotografie in Hedon 

   

 

 
 

Fotoboek Zilveren Camera 2021 

  

 

Randvoorwaarden en criteria: https://www.destadverbeeldt.nl/wedstrijd-destadverbeeldt-online 

- Foto’s 2 - 3 mb 

- Film 1 - 2 minuten 

- Foto en/of Film moeten gemaakt zijn in de maanden juli - augustus 2022. 

- De inzender redigeert zijn of haar materiaal voordat dit wordt ingezonden.  

- De inzender zendt een of meer zorgvuldig geselecteerde enkelbeelden in.  

- Het is ook mogelijk een of meer series in te zenden.  

- Elke serie bestaat uit een samenhangende reeks foto's (maximaal 7).  

- Het is mogelijk om maximaal één foto per serie ook als enkelbeeld in te zenden. Als je dat 

wilt, geef dat dan duidelijk aan.   

- De inzender gebruikt het aanmeldingsformulier met alle gegevens en gaat akkoord met de 

randvoorwaarden. 
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