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WEDSTRIJD  

BEELDVERHAAL  

IN FOTOGRAFIE OF AUDIOVISUEEL BEELD 

OF MULTIMEDIALE PRODUCTIE 

DE STAD VERBEELDT VOOR 

PROFESSIONALS EN GEVORDERDE AMATEURS 

 
Stichting De Stad Verbeeldt Zwolle organiseert van 1 februari tot 15 september 2020 een wedstrijd 

beeldverhalen in fotografie of audiovisueel(AV)  beeld of multimediale productie met als thema De Stad 

Verbeeldt. In verband met de coronacrisis is de datum uitgesteld naar 15 september 2020. 

De Stad Verbeeldt is geïnspireerd op de stad als woon- en leefomgeving. Ieder stad kent zijn eigen geschiedenis 

vanuit het verleden. De stad is in ontwikkeling richting de toekomst. Iedere stad heeft een eigen stadsprofiel en 

identiteit op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied. Binnen Storytelling in fotografie, beeld en geluid 

(Visual Storytelling) zijn wij op zoek naar beeldverhalen rond personages of gebeurtenissen, die de stad kleur 

geven. Wat is het DNA van de stad, the local color? Hoe geef je dat vorm in een beeldverhaal? Welke betekenis 

heeft de stad voor mensen, die er wonen, werken, recreëren, sporten, elkaar ontmoeten?   

.  

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR FOTOGRAFEN, FILMERS EN BEELDMAKERS  

DIE HUN STAD VERBEELDEN 
Storytelling in fotografie, beeld en geluid (Visual Storytelling) 

 

Heb je passie voor jouw stad of wil je jouw stad in beeld brengen? Doe dan mee! 

Dat kan zijn: een beeldverhaal in fotografie of audiovisueel beeld of multimediale productie.  

De Stad Verbeeldt onderscheidt drie verschillende stijlen om een beeldverhaal te maken: 1. de journalistieke 

gebeurtenis staat centraal, 2. een personage is leidraad binnen het verhaal, 3. de maker is leidraad van het 

verhaal. 

Variaties op dit thema, die ingezonden kunnen worden: Zwolle Verbeeldt, Groningen Verbeeldt, Amsterdam 

Verbeeldt, Breda Verbeeldt, maar ook Singapore Verbeeldt, Montreal Verbeeldt, Berlijn Verbeeldt,….. 

Inleverdatum: voor 15 september 2020 kunnen professionals en amateurs een fotoserie van max. 7 foto’s of een audiovisueel 

beeldverhaal/multimediale productie van max. 3-5 minuten inzenden via: We Transfer (niet groter dan 2 GB)  t.n.v. 

wedstrijd@destadverbeeldt.nl. Informatie zie: https://destadverbeeldt.nl/professionals-amateurs  

Vakjury: de vakjury zal ongeveer 20-30 beeldverhalen in fotografie of audiovisueel beeld/multimediale productie selecteren, die worden 

tentoongesteld in een nog nader te bepalen locatie in Zwolle onder de titel De Stad Verbeeldt. De vakjury zal de 1e, 2e en 3e prijs uitreiken 

tijdens de opening van de expositie bekend maken. De Bootsma Publieksprijs wordt later bekend gemaakt. 

Voor informatie randvoorwaarden, werkwijze, vakjury: https://destadverbeeldt.nl/professionals-amateurs  

 

1e prijs 2e prijs    3e prijs    

Waardebon € 750,00 Foto Hans 
Keuzekamp + boek 101 tips voor 
straatfotografie Willem Wernsen t.w.v. € 

32,95 

 

Waardebon Bootsma Technologies 

ingelijste foto t.a.v. € 200,00 

  

 

Fotoboek ‘Present’ van Stephan 
Vanfleteren t.w.v. € 69,00 van Waanders 
in de Broeren. 

  

De Bootsma Publieksprijs wordt 

beschikbaar gesteld door 

Bootsma Technologies Zwolle 

 

Winnende deelnemer: waardebon t.w.v.  

€ 200,00 

 

 

Winnende bezoeker: waardebon t.w.v. 

€ 100,00 

 

 

 
Foto: Rick Witteveen

  

 
Foto: Rick Witteveen 

  

  

  

                 

Foto: Rick  
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Aanmeldingsformulier wedstrijd beeldverhaal in fotografie, audiovisueel beeld of multimediale 

producties De Stad Verbeeldt voor professionals en gevorderde amateurs  

 

Zie verder randvoorwaarden waar de deelnemers aan moeten voldoen op de website: 

htpps://destadverbeeldt.nl/professionals-amateurs 

Informatie of vragen: info@destadverbeeldt.nl 

 

Aanmeldingsformulier wedstrijd beeldverhaal in fotografie, audiovisueel beeld of multimediale 

productie 

De Stad Verbeeldt voor professionals en gevorderde amateurs 

Categorie Professionals en gevorderde amateurs 

Stijl 1 – 2 - 3 o De journalistieke gebeurtenis 

o Een personage als leidraad van het verhaal 

o De maker als leidraad van het verhaal 

Niveau o Professional 

o Gevorderde amateur 

Categorie o Lokaal / Wijk 

o Internationaal / landelijk 

Naam inzender  

Straatnaam  

Postcode en woonplaats  

Bereikbaarheid e-mail  

Bereikbaarheid telefoon (privé)  

Geboortedatum  

Titel Film/AV/multimediale productie  

Titel Fotoserie  

Datum foto  

Unieke code foto 1(#)  

Unieke code foto 2  

Unieke code foto 3  

Unieke code foto 4  

Unieke code foto 5  

Unieke code foto 6  

Unieke code foto 7  

Akkoord randvoorwaarden foto-filmwedstrijd 

(*) 

Handtekening: 

Korte beschrijving foto 

(maximaal 140 woorden): Arial lettertype 11 

Toelichting waarom deze persoon/personen 

van bijzondere betekenis zijn voor jou of hun 

omgeving en waarom jij deze persoon of 

personen gekozen hebt. 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

(#) zie bij randvoorwaarden wat er onder unieke code wordt verstaan op onze website: 

https://destadverbeeldt/professionals-amateurs 

(*) het ondertekende formulier voor 1 april 2020 versturen met de bijbehorende foto’s/film naar: 

wedstrijd@destadverbeeldt.nl, t.a.v. Fieke van ‘’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt. 


