Foto opdracht: ‘Generation Z: what’s next?’
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:
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Stichting De Stad Verbeeldt nodigt professionele fotografen uit om hun zienswijze, opgezet als concept en
visualisatie en plan van aanpak, uitvoering in te dienen voor de foto opdracht ‘Generation Z: what’s next?’
De opdracht luidt:
Maak een beeldserie of portrettenreeks, waarin het thema ‘Generation Z: what’s next?’ wordt verbeeld. Maak
een keuze over welke generaties het beeldverhaal gaat en wat het onderliggende thema is. Het beeldverhaal
gaat over mensen binnen een veranderende samenleving die in verbinding staan met elkaar door
familieverbanden of gezinssystemen. De fotograaf kan zijn eigen keuze daarin bepalen welke generaties
worden gefotografeerd. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke geschiedschrijving
van deze tijd, die volop in verandering is door de coronacrisis.
Criteria:
- De fotograaf werkt als zelfstandig fotograaf en heeft meerdere opdrachtgevers en heeft een eigen portfolio
opgebouwd;
- De opdracht staat open voor in Nederland werkzame professionele fotografen.
- De serie belicht het leven van meerdere generaties, waarbij overeenkomsten en verschillen en daaruit
voortvloeiende dilemma’s thematisch in beeld worden gebracht;
- Uitgangspunt is visual storytelling: een fotoserie met een zekere verhaallijn. De invulling van het thema is
vrij;
- Het eindproduct bestaat uit 10 tot maximaal 15 foto’s, eventueel aangevuld met bewegend beeld, voor de
expositie ‘Generation Z: what’s next’;
- De geselecteerde werken zullen in archiefkwaliteit worden geleverd met een grootte van 30 bij 40 cm. In
overleg kan van deze maat worden afgeweken.
- Het beeldmateriaal wordt correct aangeleverd voor 1 mei 2021, waarna in overleg met de
selectiecommissie het eindresultaat wordt gepresenteerd;
- Het uiteindelijke resultaat wordt geëxposeerd tijdens de expositie ‘De Stad Verbeeldt - Generation Z: what’s
next?’ in Harculo, oude IJsselcentrale, Zwolle in de periode 18 juni t/m 19 september 2021 (vier weken)
Randvoorwaarden:
- De fotograaf levert voor 15 januari 2021 een voorstel in met een heldere visie, een plan van aanpak en een
offerte voor de begroting bij De Stad Verbeeldt;
- De fotograaf werkt met een bereidverklaring van gefotografeerde mensen, kinderen, waaruit blijkt dat de
deelnemers akkoord gaan met het fotograferen van hun situatie ten behoeve van deze opdracht;
- De fotograaf behoudt het auteursrecht over de gemaakte beeldserie of portrettenreeks;
- De fotograaf geeft toestemming aan Stichting De Stad Verbeeldt voor het exposeren van het
beeldmateriaal tijdens de expositie ‘Generation Z: what’s next?’ Daarnaast kan het beeldmateriaal door de
organisatie gebruikt worden voor andere doeleinden, pr en communicatie;
- De Stad Verbeeldt heeft gedurende het eerste jaar het eerste recht van publicatie;
- De fotograaf draagt zorg voor het zorgvuldig aanleveren van de eindproductie bij de selectiecommissie;
- De fotograaf houdt zich aan de tijdsplanning, de afgesproken kaders en afspraken;
- De fotograaf communiceert met de programmamanager als er calamiteiten ontstaan;
- De fotograaf gaat akkoord met het bespreken van het werk met de selectiecommissie, waarna de
definitieve beeldserie of portrettenreeks wordt klaargemaakt voor productie;
- Door De Stad Verbeeldt zal een begeleider beschikbaar worden gesteld voor tussentijdse bespreking.
- De fotograaf gaat akkoord met het bewerken van de fotobeelden via Fotozaak Hans Keuzekamp en
Bootsma Technologies te Zwolle voor de expositie.
- De Stad Verbeeldt werkt met een overeenkomst foto opdracht ‘Generation Z: what’s next?’
- Bij opdrachtverlening ontvangt de fotograaf 30 % van zijn honorarium, bij de voldoende beoordeling
ontvangt de fotograaf 30 % en na inlevering van de definitieve digitale bestanden van het eindresultaat
ontvangt de fotograaf de resterende 40 % vergoeding.
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