
                WEDSTRIJD DE STAD VERBEELDT  -  JULI EN AUGUSTUS 2020 

Stichting De Stad Verbeeldt organiseert elke maand een fotowedstrijd voor professionals en amateurs 
rond een specifiek  thema. Een vakjury bepaalt elke maand welke foto de eerste, tweede en derde 
prijs heeft gewonnen. Daarnaast selecteert de jury een set van foto’s die net buiten de prijzen vallen, 
maar het wel verdienen gepubliceerd te worden. Alle beelden worden op de website geplaatst. 
De stichting biedt op deze wijze een online platform aan fotografen, filmers en beeldmakers, die het 
tijdens de coronacrisis extra zwaar hebben en hun werk op deze manier kunnen exposeren. Zo 
brengen wij een ode aan de kracht van de verbeelding.  
Het thema van de maand juni was: De stilte voorbij. De winnaars en de geselecteerde fotobeelden 
van de maand juni staan met ingang van 10 juli op www.destadverbeeldt.nl 
 

In de maand juli en augustus 2020 is het thema:  IK HEB HET GEHAD 
Wat doen? Stuur uw foto of fotoserie van maximaal 7 foto’s met een toelichting (max. 20 woorden)  

voor 1 september 2020 in naar: wedstrijd@destadverbeeldt.nl.  

Randvoorwaarden en criteria: https://destadverbeeldt/home. 

 

De vakjury in de maand juni bestaat uit Gertjan Aalders, Bert Janssen en Gerlinde Schrijver. Ze maakt 

voor 10 augustus 2020 bekend welke foto’s worden geplaatst en wie de 1e prijs Foto van de Maand 

heeft gewonnen. Daarnaast wordt bekend gemaakt wie 2e en 3e prijs heeft ontvangen. 

 

1e prijs Zilveren Camera 2019:  een fotoboek met de beste journalistieke foto’s uit 2019 

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 

   

  
 

 

Informatie: Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt, info@destadverbeeldt.nl 
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